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Február végéig jelentkezhetnek a pótföldek használói

A HÍD államtitkára
magyarázkodásra kényszerül
Németh István felvétele

A MATESZ 65 évvel ezelőtti
megalakulására emlékeztek
Február 2-án a Dialóg nonprofit szervezet
színháztörténeti kiállítással színesített emlékkonferenciát rendezett a Magyar Területi
Színház – MATESZ megalakulásának 65. évfordulója alkalmából a Tiszti pavilon dísztermében. A rendezvény fővédnöke a Csemadok
Országos Választmánya volt. A vendégek között volt Bárdos Gyula, a Csemadok országos
Az est főszervezője, Varga
Emese, a Komáromi Jókai
Színház dramaturgja megnyitó beszédében egyebek
mellett hangsúlyozta, hogy
Komáromban fontos a színházi hagyomány, illetve a
meghatározó színháztörténeti
események megőrzése.
Tóth László irodalmár, színháztörténész Déryné örökösei, a Magyar Területitől a
Jókai Színházig címmel tartott előadást, hangsúlyozva,
hogy Komárom már a XIX.
században is az egyik leggazdagabb játékszíni hagyományokkal rendelkező város
volt, ahol rendszeresen több
vendégtársulat is fellépett.
Az előadó méltatta Fellegi
István MATESZ-alapító igazgató áldozatkész munkáját

elnöke, Menyhárt József, a Magyar Közösség
Pártja országos elnöke, Jarábik Gabriella, a
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának
igazgatója, Huszár László, a dunaszerdahelyi székhelyű Magyar Művelődési Intézet
igazgatója, Komárom város vezetősége, illetve oktatási és kulturális intézményeinek,
egyesületeinek képviselői.

és a basáskodó hatóságokkal
szembeni mindenkori bátor
kiállását. A megemlékezés

további részeiről lapunk jövő
heti számában részletesen beszámolunk.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari minisztérium tavaly szeptemberben elfogadott törvénymódosításának megfelelően február végén lejár az úgynevezett „pótföldek” használati joga, ezért új határozatot kell kiadni azoknak a földtulajdonosoknak, akik a nekik
kimért pótföldeken továbbra is gazdálkodni szeretnének. Csicsai Gábor földművelésügyi
államtitkár lakossági fórumokon igyekszik megmagyarázni a faramuci helyzetet.
A törvénymódosítás értelmé- március 1-jével kezdik a kér- visszakapni felmenőik földterüben azoknak a gazdáknak, vények elbírálását és a végső leteit, ám azok többnyire több
akiknek számára a saját tulaj- döntést, miszerint a tulajdo- kisebb területekből álltak, illetdonban levő földek helyett az nos, illetve bérlő jogszerűen ve a szövetkezetesítés miatt na1991-2008-as időszakban má- használja-e a földterületet, leg- gyobb táblákban, megközelítsutt, úgynevezett pótföldeket később 2020. február 29-ig hetetlen részeken voltak, ezért
mértek ki, vagy érvényes szer- kell meghozniuk. A rendelet számukra pótföldeket mértek
ződésük van a tulajdonossal, a mintegy százezer gazdálkodót, ki. Felvetődik azonban a kérpótföldek újraigazolása érde- földtulajdonost érint Szlováki- dés: az illetékes minisztérium
kében kérvényt kell benyújta- ában, legtöbbjüket éppen a Ko- miért nem saját hatáskörében,
közvetlenül a szövetkezetektől
niuk az illetékes járási hivatal máromi járásban.
fölművelésügyi osztályához. A rendszerváltást követően a kér névsort és kimutatást, miért
A földművelésügyi osztályok családok jó része szerette volna a sokszor idős, beteg földtulajdonosoknak kell kilincselniük?

Látogatási tilalom

Az egyre intenzívebb influenzajárvány miatt visszavonásig
látogatási tilalmat rendeltek el – egyelőre csak – a komáromi
kórház belgyógyászati osztályán.

Élet a „feketelista” után

Kétségkívül az elmúlt hetek híre, hogy Komárom végre lekerül a „feketelistáról”. Az átlagpolgár szinte fel
sem figyelt a hírre, ám helyi politikusaink egymásra licitálva tulajdonítják magukénak a sikert, melynek
mindig sok az apja, a kudarc pedig mindig árva...
Aki egy kicsit is utánanéz a parlament honlapjának, az rögtön észreveszi, hogy ennek
a törvénymódosításnak a kidolgozásához,
illetve megszavazásához semmi köze sem
Baštrnák Tibornak, sem Matejička képviselőnek. Legfeljebb annyi, hogy megszavazták, hiszen nem tehettek mást. Pedig
Baštrnáknak igazán jól jött ez az egész,
hiszen könnyebben tudott érvelni, hogy
„bezzeg az én időmben”... Ez a esemény
Stubendek Lászlónak sem jött rosszul, hiszen illene végre valamit letennie az asztalra, annál is inkább, mert közelednek a

Mesterkurzus
basszusgitárosoknak

Az RTL KLUB televízió zenei rendezője, Temesi Berci 2011től az MTVA zenei munkatársa a Gitano Live formációval
(Luxor – Lotto Show, Magyarország szeretlek, Legenda, Szenes Iván emlékkoncert 2014, A DAL). 2012-től 2015-ig a TV2
csatornán Az Ének Iskolája című tehetséggondozó sorozat zenekarvezetője volt, de élő koncertek zenei rendezője (Kasza
Show Band, Showtime Band, Talamba, Kocsis Tibor) is.
Elsősorban session zenészként iskola szervezésében a hét vé
olyan előadókkal dolgozott gén, vasárnap (február 11-én)
együtt, mint Charlie, Tátrai Ti- kezdődik el Temesi Berci bas�bor, Keresztes Ildikó, Tony La- szusgitárkurzusa. Az esemény
katos (USA), Brian Culbertson első felében a zeneelmélet sze(USA), Zséda, Caramel, Király repéről lesz szó, majd a másoViktor, Takács Nicolas, Vastag dik részében Blasius és GV guCsaba, Kocsis Tibor, Janicsák itars basszusgitárok, valamint
Veca, Gáspár Laci, Tóth Vera, Prolude erősítők kipróbálására
Kowalsky meg a Vega, Garami nyílik lehetőség 14 és 17 óra
Funky Staff, Black-Out.
között a zeneiskola főépületA Komáromi Művészeti Alap- ében (Letná 2923/12).

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!

választások. Mivel egyesek azt suttogják,
hogy az újraindulását fontolgatja, az eredményekre neki is szüksége lehet.
Aki kétségkívül örült az eseménynek, az
Keszegh Béla alpolgármester, hiszen csak
tíz hónapja van arra, hogy ezt a lehetőséget
kihasználja majd kampánycélokra, mert
minden valószínűség szerint ő is indul a
polgármesteri székért. A sikerre már csak
azért is szüksége van, mert a helyi sportolókkal folytatott pengeváltásból nem feltétlenül jön ki jól. A komáromi polgárok
csak abban reménykedhetnek, hogy ezt az

esélyt a város nem fordítja majd arra, hogy
újabb pénzeket öljön a KOMVaK-nak nevezett pénznyelőbe, vagy pedig kihasználva a Comorra Servis „bátor döntéseit”
újabb százezrekért parkolóautomatákat,
gáztalanítókat és egyéb kütyüket vásároljon, hanem tényleg közcélokra és valóban
átláthatóan használja majd fel az esetleges
forrásokat.
Mi természetesen továbbra is figyelemmel
kísérjük az eseményeket hogy valós és akutális információkkal szolgálhassunk olvasóinknak.

Mi áll a Lidl
tétovázása
mögött?

Érzékenyen érintette a
gútaiakat a hír, miszerint
a januártól új vezetés alatt
álló Lidl áruházlánc egyelőre nem kíván új üzletházat
építeni Gútán. Mint ismeretes, hosszú vajúdás után
született meg az elhatározás,
hogy a Kommunális Üzemek
volt igazgatósági épületét,
az öreg malmot, illetve egy
magánházat lebontva, az így
kialakított telken felépüljön
az üzletház. A hír hátteréről
lapunk jövő heti számában
számolunk be.

Nagyobb elismerést és támogatást
kap ezután a déli régió?
Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke nyilatkozott a Dunatájnak
Múlt héten hétfőn, a megyei önkormányzat első ülésén a képviselők megválasztották a régió testületét irányító
alelnököket is, akik közé hosszú évek után ismét beválasztottak egy magyar anyanyelvűt is, Csenger Tibor személyében, aki az MKP színeiben tevékenykedik majd. Az új alelnök vállalkozó, 2013-tól megyei képviselő az
MKP Lévai járási alelnöke. Nős, 52 éves, két gyermeke van, Zselízen él. Korábbi
nyilatkozataiból tudható, hogy célja egy olyan régió, ahová a fiatalok visszatérnek,
és büszkék lehetnek szülőföldjükre. Elképzeléseiről, terveiről kérdeztük.

– Úgy gondolom, a déli régió
azzal, hogy ismét van magyar
alelnöke, újra esélyt kapott.
Alelnöki hatáskörömbe fog
tartozni a déli régió fejlesztése, a határon átnyúló kapcsolatok kezelése és fejlesztése, illetve természetesen a
nemzeti kisebbségek ügyei.
Ennek során arra törekszünk
az MKP frakciójával, hogy
választási ígéreteinket és az
MKP programját minél szélesebb körben megvalósítsuk.

El kell érnünk, hogy a megyei
döntések minden szakterületen arányosabbak legyenek, a
magyarlakta régiók is ugyanúgy fejlődjenek, mint a megye északi részei. Ez alatt azt
értem, hogy ide is érkezzenek
beruházások,
befektetések,
épüljenek utak, fejlődjön az
egészségügy, legyen elég pénz
iskoláinkra és kultúránkra.
Mindezt konstruktív ellenzéki
pozícióból, egyfajta középső
vagy centralista erőként kí-

vánjuk elérni és átültetni. A
választóink érdekeit és véleményét szem előtt tartva úgy
határoztunk, hogy nem lépünk
koalícióra sem a Smer-SNSMost-Híd
csoportosulással,
sem az SaS, OĽaNO, KDH,
NOVA, OKS alkotta Jobboldali Koalícióval. Akár egyikbe, akár másikba való belépésünk megalkuvásokat követelt
volna, ez viszont számunkra
elfogadhatatlan volt. Így nem
lesz senkinek többsége a tes-

Túlbecsülte képességeit

Január 31-én a kora esti órákban súlyos
közlekedési baleset történt Csallóközaranyos és Örsújfalu között, ahol két
személygépkocsi frontálisan ütközött.
Egy Škoda Fábia 25 éves vezetője egy
pótkocsis teherautót előzött, s közben
összeütközött a vele szemben szabályosan haladó Š-Octavia személygépkocsival. Az Octavia 27 éves vezetője súlyos
bokatörést szenvedett. Az első orvosi

becslések szerint gyógykezelése három
hónapot vesz majd igénybe. A vétkes sofőrt agyrázkódás gyanújával szállították
kórházba.
A kiérkező rendőrök alkoholszondás vizsgálata mindkét esetben negatív eredményt
hozott.
A baleset körülményeit a rendőrség szakértői vizsgálják és testi sértés alapos gyanújával eljárást indítottak az ügyben.

tületben és nyitottak lesznek
a szavazások. Prioritásaink és
a magyar érdekek képviselete
érdekében készek vagyunk az
együttműködésre bármelyik
frakcióval – nyilatkozta lapunknak Nyitra megye alelnöke.
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Egy csatát nemcsak vívni kell, hanem meg is kell nyerni!

Csütörtökön délelőtt ülést tartott az Alsó-Csallóközi
Polgármesterek Társulása, melyen részt vettek a környező községek polgármesterei is. A házigazda, ezúttal Horváth Árpád gútai polgármester üdvözölte a
résztvevőket és felhívta a figyelmet arra, hogy az ülés
programjának legfontosabb része annak a levélnek a
megfogalmazása lesz, amelyben az egészségügyi tárca
vezetőjéhez szeretnének fordulni annak érdekében,
hogy azonnali hatállyal állítsák vissza az orvosi jelenlétet azokon a rohammentőkön, amelyeken a ZaMED
cég kérésére a szaktárca jóváhagyásával megszüntették az orvosi felügyeletet.
Nagy felháborodást keltett a nyezte, aki Nyitra megye
térségben ez a lépés, hiszen egészségügyi bizottságának
az, hogy csak egyetlen ro- az elnöke. Kezdeményezését
hammentőn lesz szolgálatos felkarolta a gútai polgármesorvos, a 110 ezer lakosú já- ter is, aki az alsó-csallóközi
rásban mindenképpen vissza- és a Hídverő Polgári Társulás
lépést jelent az egészségügyi településeinek polgármesteellátás területén. Korábban reit is megszólította. Németh
három orvossal működő men- Gabriella, az MKP szociális
tőállomás volt a járás kele- és egészségügyi alelnöke is
ti részén, ebből egyet már társult a közös fellépéshez
„visszafokoztak”, most pedig (korábban a párt már tiltaa járás nyugati térségét fosz- kozó felhívást is közzé tett).
tották meg a magasabb szintű Mint ismeretes, a mentőszolellátástól.
gálat statisztikai adatokra
A levél megírását dr. Vio- hivatkozva az egészségügyi
la Miklós sebész kezdemé- minisztérium jóváhagyásá-

Értesítés

Komárom Város,
Klapka György tér 1.
pályázati felvételt
hirdet a
Komáromi Városi
Rendőrség
állományába
A munkaviszony létesítésének előrelátható dátuma 2018. március 5.
Szakmai
alkalmasság
feltételei, egyéb kritériumok és elvárások, a
benyújtandó dokumentumok jegyzéke, valamint
a benyújtandó kérvények
határideje és helye a pályázatra meghirdetésre
került Komárom város
weboldalán, valamint Komárom város üzenőfalain
olvasható.

val a Komáromi járásban csak
Komáromban üzemeltet olyan
rohammentőt, amelyen orvos
is van.
A gútai ülésen részt vett Németh
Gabriella, az MKP szociális és
egészségügyi alelnöke is, aki
beszámolt az eddigi tárgyalások eredményeiről. Az MKP
egyelőre az egyedüli olyan
párt, amely nyíltan felvállalta
az áldatlan helyzet megoldását. Az egészségügyi szaktárca
nem adott választ arra a kérdésre, hogy szerintük egy 110 ezer
lakosú járásnak elegendő lehete egyetlen orvossal rendelkező
rohammentő, illetve a minisztérium a korábban felállított ellátási rendszert milyen jogszabályok alapján változtatta meg.

– Orvosi szemmel nézve azért
is állt elő drámai helyzet, mivel
bármennyire is felkészült lehet
egy mentőtiszt, nagyon sok az
olyan sürgősségi eset, amelyeket gyorsan kell orvosolni, viszont azokat a beavatkozásokat
csak orvosok hajthatják végre.
A gútai mentőszolgálat nem
csupán a gútaiakat szolgálta,
hanem egy csaknem 25 kilométeres körzetben – a nyitrai
központ utasítása szerint – az
Érsekújvári és Vágsellyei járásban is végezte munkáját,
de gyakorta kellett az orvosi
felügyelet a betegek Pozsonyba történő szállításához is.
Tudom, nagy az orvoshiány,
alacsony a bérezés, de ezen lehet segíteni. És valóban fel kell

tenni a kérdést, hogy mennyit
ér az emberi élet? – magyarázta dr. Viola, aki elmondta
azt is, hogy az ülés résztvevői

közös határozatot fogadtak el,
amelyet az egészségügyi minisztérium illetékeseinek adnak át.

A KOMÁROMI JÁRÁS POLGHÁRMESTEREI
Horváth Árpád képviseletében
Mestský úrad Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
JUDr. Ing. Tomáš Drucker
Limbová 2 P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
Tárgy: Kérvény a mentőszolgálatok elhelyezésének átértékelésére a Komáromi járásban, beleértve a gútai mentőszolgálat újraindítását
A Komáromi járás alulírott polgármesterei ezen nyilatkozatunkkal szeretnénk kifejezni elégedetlenségünket a
mentőszolgálatok összevonásával kapcsolatban. Járásunk
területén a korábbi három állomás helyett immár csupán
egy marad. 2018. január 1-jétől a mentőállomások száma
a minimumra csökkent, ami átszámítva a járás 110 ezer
lakosára, nem elegendő. A hatékony és problémamentes
sürgősségi betegellátás biztosítása érdekében ezúton kérjük a korábbi döntés átértékelését és a gútai állomás megtartását.
Együttműködésüket és jóindulatukat előre megköszönve
maradok tisztelettel:
Horváth Árpád,
Gúta város polgármestere
Csatolmány: a polgármesterek aláírásai

A műanyaghulladékkal borított tengeren
és a szeméthegyen túl…

Napjaink korhű meséje nyugodtan kezdődhetne így is, csakhogy ez az az óceáni szemét össztömege 2050-re meghaladhatja az óceánokban élő
egész már régen nem mese, hanem a lehető legridegebb valóság. Tenge- halak össztömegét. Az állatok szervezetében felgyülemlő műanyag egy réreinkben, tavainkban több a műanyag és egyéb szemét, mint a hal. Az sze a táplálékláncon keresztül megjelenik a tányérunkon, s étkezéskor a
ember olyan mértékben szennyezi az élővizeket, hogy évente több mint szervezetünkbe kerül. S akkor még nem beszéltünk a tengerbe juttatott
10 millió tonna műanyaghulladék kerül a világ óceánjaiba, és onnan a olaj- és egyéb szennyeződésekről, a levegőszennyezésről, a mindent elbotengeri madarak, halak, rákok és egyéb élőlények gyomrába. A szennye- rító szeméthegyekről, a szinte mindenütt, a legszebb természeti környezés egyre növekvő mértékének következtében az ENSZ becslése szerint zetben is felbukkanó illegális szemétlerakatokról.
A környezetvédő szakembe- Mindez csak néhány nagyobb hogy a szemét kétharmada a peken, mint nálunk, ezért az veszélyes hulladéknak számító
rek időről időre félreverik a nyilvánosságot kapott példa lerakókon végzi. A EU átlaga állam emeli a lakosság által elemekre, akkumulátorokra, s
harangokat és bár már rég az a világból, mely tulajdonkép- kevesebb, 28 százalék” – nyi- fizetett szemétdíjat. Mindeh- miért nincs továbbá a komároutolsó utáni órában járunk, az pen a jéghegy csúcsát jelenti latkozta
környezetvédelmi hez még hozzáteszik, hogy aki mi lakótelepeken jótékony szeremberiség valójában nem tesz és talán mondanunk sem kell, miniszterünk. S mivel az ál- szelektálni fog, az kevesebbet vezet gyűjtésére szolgáló ruhasemmit. Időben és térben is hogy Szlovákiában sem jobb lamnak a szeméttárolás volt a fizet majd, meg hogy már most és cipőkonténer, holott például
közeli példaként említhetnénk a helyzet. Illegális szemétle- legolcsóbb megoldás, nem is is csak a nem szeparált hulla- falvakon láttam? Rászoruló lenazt a hírt, amely bejárta a vi- rakatok a községek határában, állt nagyon szándékában szor- dék elszállításáért fizetünk. Ál- ne elég, ugyanakkor a jobb hílágot az ökológiai katasztrófa szennyezett vizek, pusztuló galmazni a szelektálást és az lításuk szerint minél kevesebb ján kommunális hulladék közé
fenyegette csodálatos Dub- halak, mindez hétköznapja- újrahasznosítást. Most viszont, kerül a telepekre, annál alacso- kerülő, még jó állapotban lévő
rovnikról, Korcula, Mljet, Vis ink realitásává vált, s konkrét mert uniós viszonylatban csak nyabb szemétdíjat számláznak kinőtt, kihízott, vagy egyszerűés Solta szigetekről, valamint aktualitásnak ott van mindjárt
en csak megunt
a Peljesac-félszigetről és az a csallóközi vízkincset veszéruházatból és lábAdriai-tenger déli részéről az lyeztető vereknyei mérgező
beliből sokaknak
Albániából érkező több tonna hulladéklerakat.
juthatna és ezáltal
szemét miatt, amelyet az erős Szlovákiában évente több
lényegesen csökdéli szél hatására az áramlat mint 2 millió tonna háztartási
kene a kommunákisodor a partokra. Kutatók hulladék keletkezik. Az újralis szemét men�A belügyminisztérium ezúton figyelmeztetése szerint egé- hasznosítás aránya tavaly 23
nyisége. Mert az
hívja fel az idén nem uniós szen az Északi-sarkvidékig százalékos volt, viszont 2020azért nem várható
tagállamba nyaralni indulók szállítják az óceáni áramlatok ig kötelezően el kell érnünk a
el az emberektől,
figyelmét, hogy most érdemes az Európa és az Egyesült Ál- kommunális hulladék ötven
hogy ők keressék
elintézni az úti okmányaikat. lamok körüli vizekbe kerülő százalékának szelektálását és
a VöröskereszEzekben a hetekben szinte műanyaghulladékot,
amely újrahasznosítását, erre viszont
tet, vagy karitatív
várakozás nélkül, gyorsan aztán súlyosan károsítja a tö- kevés esélyünk van. „Jelenszervezeteket egy
elintézhető az útlevélkérelem rékeny sarkvidéki környezetet. leg a legalacsonyabb illeték
táskányi ruhával,
leadása, illetve a kész útlevél A szakemberek szerint a Grön- egy tonna szemét tárolásáért
hogy ugyan foátvétele. A nyár közeledtével landtól keletre hullámzó vi- 5 euró, a legmagasabb közel
gadják már el...
viszont beindul az „útlevél- zekben és a Barents-tengerben 10. Az unión belül ezek az ilTovábbi kérdés,
Forrás, Internet hogy fizethet egy
szezon” is, amikor előfordul- talált műanyaghulladék men�- letékek a legalacsonyabbak
hat, hogy a kért úti okmányt nyisége jóval nagyobb annál, közé tartoznak, ezért a szemétlakótelepen élő
csak gyorsítási felárral lehet mint amit az ilyen gyéren la- tárolás jelenleg a legolcsóbb Portugáliában olcsóbb a sze- az önkormányzatok. Az állam ember kevesebbet, ha szelekidőre elkészíttetni.
kott régióktól várna az ember. megoldás. Ennek eredménye, mét tárolása a hulladéktele- úgy motiválná a szelektálásra tál, mert családi házaknál ez
a lakosságot, hogy emeli a köz még követhető és mérhető, de
ségek által a hulladék tárolásá- lakótelepen nem, márpedig ott
ért fizetendő illetéket, melyet sok ember él kis területen. MinA Mária Rádió, mint missziós műhely a rádiózás mellett rendezvények szervezésével és külön- egy mobiltelefonhoz használha- azok természetesen beépítenek dent egybevetve tehát az egyén
a lakosság által fizetendő sze- környezettudatosságától függ a
böző pályázatok indításával is igyekszik evangelizációs küldetését teljesíteni. Kisfilmpályáza- tó előlencse
tunk kifejezetten középiskolás diákoknak és egyetemi hallgatóknak szól. A pályázat fő témája * a nyertesek bemutatása a Má- métdíjba. Ettől állítólag azt szelektálás, viszont ezért keveaz értékek megőrzése.
ria Rádió műsoraiban és havon- várják, hogy mivel senki sem sebb szemétdíjat a dolgok jelenA Mária Rádió pályázata a fiatalokhoz for- A pályaművek a megadottak közül egy
akar többet fizetni, ezért többet legi állása szerint nem fogunk
ta megjelenő magazinjában
dul, s arra kéri őket, mutassák be, számukra témát dolgozzanak fel dokumentumfilm * a nyertes videó elhelyezése a rádió hon- fogunk szelektálni. Ez pedig a fizetni. Szelektálhat ugyanis a
mit jelentenek az értékek. A videópályázat vagy játékfilm formájában. Az alkotáso- lapján
legnagyobb porhintés a vilá- polgár bármilyen lelkiismereáltal egymásnak, s az elkövetkezendő ge- kat mobiltelefonnal rögzítsék. A pályamű- A zsűrizés több körben zajlik. A március gon. Sokszor leírtam már, ez- tesen, ha az önkormányzatok,
nerációknak tudnak szemléletformáló, út- veket március 31-ig tölthetik fel a www. 31-ig beérkezett pályaművek közül a zsűri úttal is megteszem. Komáromi illetve az állam részéről nincs
mutatónak tekinthető gondolatokat átadni. mariaradio.hu/filmpalyazat honlapon meg- kiválasztja a legjobb 30 videót, majd ezek- lakótelepen élek, becsületesen meg a kellő akarat, s ilyenkor
A Mária Rádió olyan kisfilmek elkészíté- adott linkre.
re a Mária Rádió Facebook-oldalán lehet szelektálom a hulladékot, isme- jön a jól ismert kimagyarázkosét várja, amelyek maximum 2 percben az
A díjazottak nyereményei:
szavazni április 15-től május 15-ig. Az rőseim is ezt teszik. Ugyancsak dás, hogy mindennek a polgár
alábbi fogalmak valamelyikét dolgozza fel: az első három helyezett kisfilmjeinek rész- első tíz legtöbb szavazatot kapott pályamű bosszant, hogy nincs szélesebb az oka, mert ugyebár nem szecsalád, testvériség, erkölcs/becsület, igaz letei levetítésre kerülnek a közszolgálati közül választja ki a zsűri a három legjobb lehetőség a szelektálásra, nem lektál, fizessen hát többet. Örság, béke, szeretet, erőszakmentesség, füg- média vallási műsoraiban
alkotást, s hirdeti ki május végén. A zsűri értem például, hogy miért nincs dögi kör ez szeméthegyen innen
* az első helyezett (fődíjas) nyereménye elnöke Dér András filmrendező.
gőségektől való szabadulás.
külön konténer a pléhdozokra, a és túl...
zsu-

Várakozás
nélkül

Kisfilmpályázatot hirdet a Mária Rádió
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Komárom továbbra is az összefonódás városa marad?

Már megszoktuk, hogy
Komárom főellenőre,
Csintalan Miklós gondosan ügyel arra, hogy
jegyzőkönyveiből semmi se derüljön ki, főleg
nem az igazság. Így van
ez a Comorra Servisben végzett legutóbbi
ellenőrzéséről készült
jegyzőkönyvben
is,
melyben szinte minden
egyes pont a törvények
és a városi rendeletek
be nem tartásáról, azaz
megsértéséről szól, ám
a főellenőr még csak
a felelőst sem meri
megnevezni. Az egész
jegyzőkönyv egy óvatos kísérlet arra, hogy
valamit mondjon is, ám
nehogy bármit is leleplezzen, netán konkrét
lépést tegyen. A Comorra Servisben végzett ellenőrzés során azonban
egy nagy hibát követett
el: majdnem leírta a
valóságot! Ezért megrettenve saját merészségétől, gyorsan átírta a
jegyzőkönyv egy pontját, amelyben végül azt
állítja, hogy „700 000
eurós szerződés megkötése a szervezet
igazgatójának a hatáskörébe tartozik.” Pedig
a jelenlegi előírások

alapján ilyen összegről
csakis a testület dönthet.
Most nem tudjuk, hogy
Csintalan csak kicserélte a kérdéses lapot
és így meghamisította

dek Lászlóról, aki keménységet demostrálva
leváltja volt harcostársát, Knirs Imrét holmi
mondvacsinált hibákért,
de a Comorra Servis ve-

képpen a cég és a város
éveken át 8,3 milliós
hiánnyal küzdhet. Véleményünk szerint azonban a Comorra Servis
igazgatója a városveze-

polgári feljelentés alapján, ahol többek között
arra hivatkoztak, hogy
valójában a KOMVaK
korábbi vezetésétől nem
kaptak hiteles, hanem
erősen kozmetikázott
kimutatásokat.
Arról
nem szóltak, hogy az
önkormányzati üléseken vígan élcelődtek az
„Istertájon”, vagyis a
Dunatájon, amely előrejelezte a cég közeli

a
jegyzőkönyvet,
vagy olyan információk birtokába jutott,
melyek ismeretében
megmásította a véleményét, vagy csak valótlant állít, így fedezve
a szabálytalanságokat?
Ebből a történetből is
látszik, hogy mennyire
nehéz külsősként bármit is megtudni a városi
cégek és a hivatal belső
ügyeiről. Még nehezebb
valami érdemlegeset is
tenni a folyamatosan
felszínre kerülő visszaélések megakadályozására. Most hiányzik
egy erős és jellemes
polgármester, aki pozíciójából
kifolyólag
számonkérhet és szankcionálhat is. Mert mit is
gondolhatunk Stuben-

zetőjének sorozatos törvénysértéseit még csak
észre sem veszi?
Csak
találgathatunk,
hogy milyen politikai
erők, vagy gazdasági
csoport érdeke, hogy
Nagy úr a Comorra Servis élén maradjon, még
akkor is, ha sorozatosan
derülnek ki túlkapásai,
vagy hogy Csintalant
idézzük, „bátor (merész) döntései”?
Az ilyen és hasonló vizsgálatok kísértetiesen hasonlítanak a KOMVaK
korábbi vezetése alatt
készült vizsgálatokhoz,
amelyek
eredménye-

tés háttértámogatásával
tette meg ezeket a lépéseket. Érdekes, hogy
más városokban a helyi
fürdők pénzt hoznak a
városok kasszájába, Komáromban viszont ráfizetéses lett, fejlesztése
elmaradt az elvártaktól.
Ez nem csak Nagy igazgató bűne!
Tagadhatatlan
tény,
hogy az önkormányzati
képviselők egy csoportja évek óta csendesen
támogatta a városi üzemek – enyhén szólva is
– furcsa gazdálkodását.
Legutóbb többjüket kihallgatták egy állam-

összeomlását. Minderről kép- és hanganyag
áll a rendelkezésünkre.
A rendőrségen jobb
volt inkább hazudni,
bizonyos ügyész által
nyújtott védelem reményében. Tehát tudtak
róla, ám kényelmesebb
volt hallgatni az ügyről, élvezni a borospincék hűvösében nyújtott
szolgáltatást...
Komárom nem az ös�szefogás, hanem az
összefonódás városa...
Vajon a testületben lesz
e valaki aki ezt az újabb
gyanús ügyet számonkéri?

A holokauszt tanítása – egy kicsit másképp,
avagy utazás az Élet menetére...

Öntsünk tiszta vizet
a nyitrai pohárba!

Nyitra megyében is alelnöke lesz az MKP-nak. Középre
tagozódva, konstruktív ellenzékként fontos pozíciókat
szereztünk. Az MKP nem lesz a smeres koalíció tagja,
viszont minden pozitív változást támogatni fog, cserében
pedig tenni tudunk Nyitra megye déli régióiért, a magyarlakta járásokért.
Mivel egyesek – legfőképpen járásokba befektetéseket hozni,
a választásokon leszerepelt beruházásokat
megvalósítakonkurens párt emberei – áru- ni. Megértem, hogy a szlovák
lást emlegetnek, öntsünk végre jobboldali kollégák nem elétiszta vizet a pohárba.
gedettek, ám ők is tudják: a
Nézzük, milyen lehetőségek függetlenekkel együtt nem leközül választhattunk:
hetett tartós, akár 5 évre szóló,
1. összeállunk a Smerrel. összetartó többségi koalíciót
Koalícióban lettünk volna – létrehozni. Ráadásul a megyei
nemcsak velük, hanem Nyitra rendszer alapvetően különbömegye elnökével és az általa zik az országostól: nem a (refelügyelt megyei hivatallal is, gionális) parlament választja
ám saját elveinkkel mentünk meg a megyefőnököt. Milan
volna szembe.
Belica 2022-ig megyeelnök
2. koalícióra lépünk a jobbol- lesz, őt nem lehet megkerülni,
dallal és a függetlenekkel. A sem leváltani. Vagyis egy miszéthúzó csoport miatt nem lett nimális jobboldali-független
volna reális, a függetlenek min- akadozó többséggel csak egy
dentől és mindenkitől függetle- ötéves folytonos háborúzást
nek, ráadásul 5 év háborúsko- tudtunk volna folytatni, ereddást hozott volna Nyitra megye mények nélkül.
elnökével, Milan Belicával.
A mi választóink viszont nem
3. nem kötünk koalíciót egyik erre szavaztak, hanem arra,
féllel sem, viszont nem leszünk hogy a déli járásokban is épülmindent elutasító ellenzék sem. jenek utak, fejlődjön az egészAmi megfelel választóinknak ségügy, legyen elég pénz iskoés a megye érdekeinek – külö- láinkra és kultúránkra. Mi ezt
nösen a megye déli régióiban – értjük, elfogadjuk. És elérjük
azt támogatjuk.
úgy, hogy közben nemet monSzámunkra egyedül a harma- dunk a koalíciós csábításnak.
dik út volt járható, ami egyben
Farkas Iván,
azt jelenti, hogy 12 év után
megyei képviselő,
ismét lehetőségünk lesz a déli
az MKP frakcióvezetője

Felhívás a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XXIV. Országos Találkozójára

2003 áprilisában a Selye János Gimnázium a Komáromi Zsidó Hitközséggel együtt Holoka- A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége április 7-8-án, Rozsnyón „A személyre szabott
uszt-emléknapot rendezett. A program célja az volt, hogy megismertesse a komáromi gimná- tanulás pedagógiája” (Minden iskola kiváló iskola) címmel kétnapos szakmai konferencia kerezium tanulóit a vészkorszak történetével, valamint az, hogy a formális és informális oktatás tében rendezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóját. A rendezvényen átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak: a
módszereivel emléket állítson Komárom és környéke egykori zsidó lakosainak.
Azóta minden év szeptember- 1988 óta működő nemzetközi bor-komplexumból fennmaradt Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díj és a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
ében emléknapot szervezünk. oktatási program. Célja, hogy a emlékhelyre. A program április Jelentkezni az SZMPSZ honlapján www. szerint) Dunaszerdahelyről és Komáromból
Évente több alkalommal meg- holokauszt tényét és mára vonat- 10. és 13. között zajlik, előt- szmpsz.sk és Facebook-oldalán keresztül 2018. április 6-án, pénteken délután autópróbáljuk a felnövekvő kor- kozó tanulságait oktassa, s ezzel te diákjaink szemináriumokon kizárólag elektronikusan lehet 2018. február buszt indítanak Rozsnyóra. Az autóbusz
osztály számára tanárok és a a jelent és a jövőt szolgálja. Az vesznek részt, hogy felkészítsék 15-től március 21-ig. A díjak odaítélésére a költsége SZMPSZ-tagoknak 10 euró, nem
neves vendégelőadók tanúság- egykori halálmenet, az Ausch- őket arra, ami ott vár rájuk, mind javaslataikat 2018. március 2-ig elektroni- tagoknak 20 euró.
tétele révén egyértelművé ten- witzból Birkenauba vezető há- történelmileg, mind lelkileg.
kus levélben juttassák el az irodavezeto@ A tervezett felszállási helyek:
ni, hogy a múlt felkiáltójelei a romkilométeres út e rendezvény A diákokkal olyan módon kell szmpsz.sk és az szmpsz@szmpsz.sk címek- a Dunaszerdahelyről induló autóbuszra: Dumai társadalom számára is intő által az „Élet menetévé” válik megismertetni egy-egy tör- re.
naszerdahely, Galánta, Nyitra,
jelek. Több vendégelőadónk minden évben, a holokauszt ténelmi korszak eseményeit, A pedagógustalálkozó részvételi díja a Komáromból induló autóbuszra: Komávolt már Izraelből, Magyaror- nemzetközi emléknapján. Ma hogy ne csak egyfajta megelő- SZMPSZ-tagoknak 7 euró, nem tagoknak rom, Érsekújvár, Ipolyság, Ipolybalog.
szágról, többször járt nálunk már 55 országból érkeznek fia- ző célt szolgáljanak a jövőre 14 euró. Érdeklődni a következő telefonszá- Az autóbusz indulásának helyét és pontos
a Komáromi Zsidó Hitközség talok és idősek, zsidók és nem nézve, hanem le is kössék az mokon lehet: 035 771 3572, 035 771 4755, idejét, a részvételi díj befizetésének módját a
alelnöke, Dr. Novák Tamás, zsidók Lengyelországba, a leg- Y-generációt.
0907 111 455.
visszajelzésben közöljük. További részletes
vagy a Jókai Gimnázium tör- nagyobb, a második világháború
Králik Zsuzsanna Szövetségünk érintett területi választmá- információt a jelentkezők írásban kapnak.
ténelemtanára, Beró László. idején épült és működő haláltáfőszervező nyai kellő számú jelentkező esetén (terveink
SZMPSZ OV
Chava Baruch, a jeruzsálemi
Yad Vashem Intézet tanára „A
holokauszt mint pedagógiaimódszertani kihívás” címmel
tartott előadást. Iskolánk köztudottan sok tanulmányutat
Söpörjön mindenki a saját háza előtt, tartja a régi éppen ott rendelkező lakói bizony messziről mint 6 km van, járdából pedig vagy 13 km.)
szervez nem csupán szűkebb
mondás. Kár, hogy a közlekedésügyi tárcánál va- kerülik az ilyen munkát, spontán módon lusta- Nem árt megjegyeznünk, hogy bizony akadnak tarpátriánkon belül, tanulóink
lahogy nem ismerik ezt a szólást. Olvasom, hogy ságból. Az idős lakók pedig úgy, ahogyan azt az talékok az állami utak téli kezelésében! De hát ezt
Európa számos országában
újabb meggondolatlan „melléküggyel” próbálják íratlan tradíció is mondja, bizony rendet raknak minden utazó ember a saját szemével láthatja. Igaz,
jelen vannak egy-egy tanév
elterelni a választópolgár figyelmét a valós gondok a ház körül, hiszen ez az ő névjegyük is – tör- aki például az alpesi tájakon is autózik, nem is érti,
folyamán. Szénássy Edit némegoldásának hiányáról. Aktuális terelési ötletük vény ide, törvény oda. Rengeteg példát tudnánk miért nem lehet az állami utak ügyét úgy kezelni,
mettanár két alkalommal is
az, hogy az önkormányzatokat kötelezzék majd a említeni, amikor egy-egy településre beköltözött ahogyan azt a szomszéd osztrákok tudják.
szervezett lengyelországi aujárdák téli kezelésére. Ez lenne az a korszakalkotó családok nem jelentkeznek
tóbusz-kirándulást, amelynek
ötlet, amelynek talán párja sincs az uniós orszá- be állandó lakhelyre, de ők
köszönhetően gimnazistáink
gok között, hiszen csak egy-egy alpesi falut kell az elsők, akik „minden jomegtapasztalhatták a holokamegnézni, hogy náluk hogy is megy ez.
gukért” kiáltanak. Az meg
uszt egyik legdrámaibb emlékMiniszter
úrék
szerint
alkotmányellenes
az
az
álcsak természetes, hogy az
helyének torokszorító légkörét
lapot (egyben hagyomány), hogy mindenki köteles alapkötelességeiket
nem
az auschwitzi és birkenaui harendben
tartani
a
háza
előtt
a
járdát,
és
a
zöldteismerik.
Vagyis:
„alkotmáláltáborokban.
rületet is. Magyarán: elsöpörni a falevelet, ellapá- nyos jogon” nem fizetnek
Gimnáziumunk jó kapcsolatot
tolni a havat. Cégek előtt a cégek, saját épületei be a közös kasszába, de „alápol a Komáromi Zsidó Hitköelőtt az önkormányzat feladata ugyanez.
kotmányos jogaikkal élve”
zséggel, diákjaink minden évA
régi
mondás
ugyanakkor
nem
csak
szólásmona szolgáltatást elvárják. Az
ben ellátogatnak nemcsak a hitdás volt, elsődleges jelentését is ismerjük. A régi ilyen jellegű elvet védi az
községbe, hanem a zsinagógába
paraszti világban megszólták azt, aki vasárnap a törvénymódosítási javasés a temetőbe is. A Paszternák
reggel nem söpörte fel az udvart és az utcát a háza lat, amely most feszültséget
testvérek – mindketten iskolánk
előtt. Akkoriban erre nem volt törvény, de létezett okoz a Smer és a Híd kövolt diákjai – többször voltak
az egyszerű, íratlan erkölcsi kódex, amelynek a zött.
már nálunk, különböző interakközösség minden tagja igyekezett megfelelni. Még De ha már oly bőkezűen
tív programokkal színesítették
ha Peter Kresák képviselő másképp gondolja is, szórnák a feladatokat az
előadásainkat. Tanáraink közül
aki azt próbálja elhitetni, hogy ezt az „alkotmány- önkormányzatoknak, mihárman Kehila haver-díjasok,
ellenes” állapotot a szocializmusban találták ki. ért nem jut eszükbe, hogy anyagiakat is bizto- Summázva: értem én, hogy populistának tűnő
melyet azon nem zsidó emberek
Mélységes tévedés, a szocializmus előtt is létezett sítsanak hozzá? Csak csendben jegyzem meg, ügyekkel kellene aládúcolni a párt csökkenő tákaphatnak, akik sokat tettek,
hogy a közlekedésügyi feladatok elvégzésére az mogatottságát, csak hát nem illik sem az önkor„tiszta udvar, rendes ház”.
tesznek a zsidó hagyományok,
önkormányzatok bőkezű állami forrást kapnak. mányzatok, sem más kalapjával köszöngetni, enA
vegyes
koalíciós
párt
ráadásul
az
idős,
elesett
kultúra ápolásáért, a közösséemberek iránti szolidaritással próbál érvelni, Községünk, Csallóközcsütörtök esetében ez a nél talán többet érne az eredményeket felmutatni.
gek emlékének megőrzéséért.
Őry Péter,
holott elég megnézni a valós állapotokat. A fő- 2017-es évben 75,60 euró volt! (1750 fős telepüTöbb éve szeretnék diákjainkaz MKP OT elnöke
városi vonzáskörzet új, állandó lakhellyel nem lésről beszélünk, ahol csak községi útból több
kal részt venni az Élet menetén, idén sikerülni fog! Ez egy

Mindenki söpörjön a saját háza előtt...
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Növényvédelem

A hazai pálya előnye

Február a kertekben

Februárban végre kezdjük
érezni a tavasz közeledtét,
ezért igyekszünk a kertekbe. Igaz, még számíthatunk
meglepetésekre, akár fagyos
éjszakákra és havazásra is,
mert ez a hónap még bőven
a télhez tartozik. Ám a kerti
munkákat sok esetben már
elkezdhetjük.
Ha már nem fagyos a talaj és
nem túl vizes, akkor elkezdhetjük a tavaszi ásásokat,
és beforgathatjuk a tavaszi
komposztadagot is.
A veteményeskertben:
Vegyük meg a vetőburgonyát, majd helyezzük világos, de fagymentes helyre.
Nézzük át és tisztítsuk meg
a burgonya csíráztatására
szolgáló tálcákat, poharakat
vagy tojástartókat.
Üvegbúra használatával felmelegszik a talaj, így korai
vetemények nevelését és
szüretelését tehetjük lehetővé a kertben.
Február vége felé már elvethetjük a korán palántázásra
szánt vetőmagokat (paradicsom, paprika, padlizsán,
uborka). Fontos, hogy a pa-

lánták hőmérséklet- és fény
igényét kielégítsük. Ebben a
hónapban már tálcára vethetőek a hosszú tenyészidejű
és lassú növekedésű virágok.
Az apró magvakat mindenképp tálcára és
búra alá vessük,
máskülönben
elveszhetnek.
Ilyen például a
kerti oroszlánszáj.
Vessünk borsómagokat ereszcsatornába! Ez
egy kényelmes
és
praktikus
módja a korai
veteményezésnek. Töltsünk fel egy erre a
célra szánt régi ereszcsatornát
termőfölddel, majd a tetején
egyenlő távolságra helyezzük
el a magokat, amelyeket enyhén belenyomkodunk a puha
földbe. Amikor már megerősödtek, kiültethetjük a végső
helyükre.
Ereszcsatornába salátát ültetni a lehető legegyszerűbb
és legkézenfekvőbb módja a
friss zöldség termesztésének.

2018-ban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Mindig kéznél van, és a kiskerttulajdonosok számára is
megoldás lehet a helykihasználásra.

Fólia védelme alá már most
vethetünk friss korai salátafajtákat (madársalátát, mizunát, rukkolát, mustársalátát).
Ugyancsak a fólia védelme
alá petrezselyemmagot is
vethetünk. Ehhez a vetőmaghoz egy tipp: a vetés előtti
napon mossuk át langyos
vízzel a magokat, majd hagyjuk megszáradni papírtörlőn.
Ezzel a módszerrel gyorsabb
kelést és korábbi szüretet
biztosíthatunk.
Most kell formára metszeni
a nyári orgonát és hortenziákat. Ez utóbbiakat fajta szerint: a cserjés és bugás hortenziát a talaj fölött 15 cm-re
metsszük vissza, míg a kerti
hortenziáknak csak a virágfejét távolítsuk el.
Metsszük vissza a téli virágzókat is, amint befejezik virágzásukat.
-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 házaspár a jövőről elmélkedik:
– Mit tennél, ha én váratlanul meghalnék? – kérdi a férj.
– Ez nehéz kérdés… – gondolkodik el a feleség. – Azt hiszem, újra kellene
gondolnom a lehetőségeket. Itt ez a nagy ház, nehezen tudnám fizetni a rezsit, meg a banknak a részleteket, ezért szerintem kiadnék három szobát három özvegy nőnek, vagy diáklánynak. És te mit csinálnál, ha én halnék meg?
A férj is elgondolkodik:
– Hmmm… Azt hiszem, ugyanezt!
Hazamegy a férj, szőke felesége bűntudatosan megy elé:
– Ne haragudj, drágám, de ki akartam vasalni a nadrágodat, véletlenül
rajta felejtettem a vasalót, és egy nagy lyukat égettem a szárába.
– Ne is törődj vele szívem – mondja a férj. – Van még egy ugyanolyan.
– Igen, ez nekem is eszembe jutott – mondja büszkén a feleség – abból
foltoztam be a kiégetett lyukat!
Pistike késő este leskelődik a szülei hálószobájának kulcslyukán…
Egyszer csak elvörösödik és mérgében öklével az ajtóba csap:
– És még engem akarnak ezek pszichológushoz küldeni azért, mert szopom
az ujjam!
– Mi az? Feldobom, vajas kenyér és nem esik le?
– A tetőfedő reggelije...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha valami bántja, ne ugorjon azonnal a másik torkának, hanem udvariasan, de határozottan fogalmazza meg a kifogásait és adjon esélyt a jóvátételre. Az
önbizalmát semmi sem fejleszti úgy, mint ha érvényesíti akaratát
és megtapasztalja, milyen jó érzés, hogy nem ön alkalmazkodik
mindenkihez.
HALAK (február 21. – március 20.) A megbocsátásra való
képtelenség az egyik legfőbb oka a lelki eredetű megbetegedéseknek. Gondolja át, ön mennyire haragtartó! Ne foglalkozzon
tovább azzal, ami a múltban történt! Tanuljon az eseményekből,
legyen óvatosabb, de mindenképp lépjen túl ezen.
KOS (március 21 – április 20.) Erős most önben a vágy, hogy
fejlessze önmagát. Minden olyan kihívás érdekli, amelyben
tanulhat szellemileg vagy akár lelkileg, érzelmileg. Lenne
kedve táncolni tanulni? Beszélje rá kedvesét, és meglátja,
máris új lendületet, új tartalmat kap kapcsolatuk, aminek legfőbb ideje.
BIKA (április 21. – május 20.) Békére és nyugalomra vágyik
most maga körül, szeretne egy kicsit megfeledkezni mindenről és visszavonulni, de ehhez előbb rendeznie kell néhány
dolgot. Ne féljen a konfliktusoktól és ne térjen ki előlük mindenáron. Nem történik semmi visszafordíthatatlan, ha érvényesíti az akaratát.

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

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ne várja, hogy valaki
majd felfedezi az ön képességeit vagy gondoskodni fog önről. Ezt sajnos saját magának kell megtennie. Ugyanakkor
sokszor nem könnyű határt szabni az önérvényesítés és az
önzés között, és ha igazán őszinte önmagához, beláthatja,
hogy most inkább önző volt.
RÁK (június 22. – július 22.) Semmi sem ábrándítja ki an�nyira, mint amikor azt veszi észre, hogy valaki manipulálni
akarja. Ha a bizalmával élnek vissza, ön azonnal bezár. Feszültségét sokféleképpen levezetheti, ha nem engedi, hogy
azonnal dühként vagy agresszióként nyilvánuljon meg. Tanuljon lazító technikákat!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nehezen fogadja el, hogy nem befolyásolhat bizonyos dolgokat, de a türelmetlenséggel csak az energiáját vesztegeti feleslegesen.
önnek nagyon fontos, hogy viszonozni tudja azokat a dolgokat, amelyeket másoktól kap, így most is azonnal segít
valakinek, aki korábban ön mellett állt.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kíváncsisága izgalmas kalandokba sodorhatja. Vegye saját kezébe életének
alakítását és ne másokra várjon! Éljen a jelenben, használja
ki a pillanatot! Ön mindenből csak a legjobbal éri be. Ha
most végre az útjába akad, ne habozzon élni a lehetőséggel,
azonnal cselekedjen!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Sok mindent
képes feláldozni a munkájáért, de időnként gondolja át,
vajon megéri-e még az az áldozat, amit meghoz a sikerért
a magánélete rovására. A stressz kezdeti tüneteit nagyon
könnyen megszüntetheti, ha elegendő folyadékot vesz
magához. Mindig legyen a keze ügyében egy kis ásványvíz.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ki hallott már olyat,
hogy nincs ideje a szerelemre? Az mindenképp sokat elárul
a félelmeiről, hogy mire talál alkalmat és mi nem fér bele az
életébe. Lepje meg kedvesét egy romantikus kirándulással.
Ugyanilyen frissítő hatása lehet egy romantikus filmnek vagy
sétának is!
NYILAS (november 23. – december 21.) Joggal érzi úgy, hogy
túl sokat követelnek öntől, hiszen most már szüksége lenne némi
kikapcsolódásra a hajsza után. Nyugodtan ossza meg az érintettekkel ötleteit! Nem is gondolná, mennyire szükségét érzi mindenki a közös munkának és a közös sikereknek.
BAK (december 22. – január 20.) Problémái nem szűnnek meg
attól, hogy nem néz szembe velük. Sőt, néhány dolgot érdemes lenne minél hamarabb tisztáznia, hogy ne legyen baj! Ha
bizonytalannak érzi mostanában az állását, igyekezzen jobban
teljesíteni és elvállalni olyan feladatokat is, amelyek túllépnek
az ön feladatkörén.
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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

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

Felvásárolok régi motorkerékpárokat
(gy. i. 1980-ig)
Tel. 0918 780 688

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.
Eladó
fűszerpaprika
Gútán
Tel.: 0908 853 224
* Kiadó 30 m2-es üzlethelyiség Komáromban, a Petőfi
utca 11. szám alatt. Tel.: 0905
348 611.
* Eladó 180 kg-os hízódisznó.
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 10-től 16-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, 8.25 Hupikék tör pikék, 11.00 Az év
háziasszonya, 12.40 Gyilkos soroka (amer.), 13.45
Hárman az örökkévalóságnak (olasz), 15.50 Őrangyalok (olasz), 18.00 Tények,
18.55 Indiana Jones és a
kristálykoponya királysága
(amer.), 21.30 Korhatáros
szerelem (magyar), 22.30
Amit még mindig tudni
akarsz a szexről (amer.),
0.50
Fordított
felállás
(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 Ezer po fon ajándékba (olasz),
17.25 R ipost, 18.00 Tények, 18.55 Jég korszak
2 (amer.), 20.45 Valami
A mer i ka (mag yar), 23.50
Eu rópa Expressz (mag yar)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 10.35
Dallas
(a mer.),
12.40
Majom bajom (a mer.-né met), 14.40 Mi kell a nő nek (a mer.), 17.20 Tr ip to
t he Moon, 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz plusz , 20.0 0
A m i k is falu n k (mag ya r),
21.0 0 Halálos feg y ver
(a mer.), 23.25 A t ű zben
ed zet t fér f i (a mer.), 2.35
A z utolsó órába n (a mer.)

RTL II

11.00 Robin Hood legújabb
kalandjai (amer.), 13.00
Ördögi út a boldogsághoz
(amer.), 15.00 Jön a baba,
16.00 A gyanú árnyékában,
20.00 A hűtlen (amer.-német), 22.25 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.25
A sötétség kapui (amer.)

M2

11.20 A meseerdő lal kói,
12.40 Vízipók- Csodapók,
12.50 Loopdidoo, 13.10
Taton ka tör ténetei, 15.35
A z okos lány, 16.35 A g umimaci k, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 22.45 Szimfoni k a
Müpából, 1.15 Moonwalker (amer.)

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 13. 2 5 Pe r u , C h i l e ,
13. 55 Ko m i s z k a m a s z o k
Afrikában
( h ol l a n d ),
15. 30 Tél i s p o r t (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 C s a k s z í n h á z
é s m á s s e m m i (m a g y a r),
2 0. 30 A D a l , 2 3. 2 0 Ö n ö k
ké r t é k , 0. 2 0 A z é p ít ke z ő
ember

Duna World

11.25 A hölg y eg y k issé
boga r a s (mag ya r), 13.20
I n memor ia m Gya r mat hy
Ti ha mé r, 14.15 I rod alom
és köny v, 16.20 Új idők ,
új d alai, 16.50 Hét vég i
belé pő, 19.20 Í zőr zők ,
20.0 0 Tót h Já nos (mag ya r), 20.30 A Dal, 0.15
O pe r a Café, 1.35 Tél i
spor t (mag ya r)

Pozsony 1

11.30 Az afrikai (francia), 14.35 Énekel a föld,
16.20 Szlovákia, szeretlek!, 17.55 A szocializmus fétisei, 19.00 Híradó,
20.30 Énekel a Föld, 22.10
Nyomtalanul
(amer.),
23.55 Az afrikai (francia)

Pozsony 2

11.50 Téli olimpiai játékok, 15.30 Tenisz, 19.30
Chip és Dale (amer.).
20.00 Híradó, 20.10 Téli
olimpiai játékok, 21.00
Sörgyári capriccio (cseh),
22.35
Fargo
(amer.),
23.30 A híd (svéd)

Markíza tv

8.40
Zor ro
legendája,
11.20
Családi
vakáció
(amer.), 13.20 Gravitáció
(amer.), 15.15 Har r y Potter
és a félvér herceg (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Rendíthetetlen (amer.), 23.20 Halálos
iramban (amer.), 1.30 A
rendíthetetlen (amer.)

JOJ TV

7.45 Timon és Pumba,
13.10
Szuper
karaoki,
13.45 A futár (amer.),
15.55 Miféle katona ez
(cseh), 18.00 Szünidő,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A galaxis őrzői
(amer.), 23.15 Vissza a jelenbe 2 (amer.), 1.15 Kalandok (amer.)

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.55 A
Muzsika TV bemutatja,
12.30 Havazin, 13.00 XXI.
század – a legendák velünk
élnek, 13.35 Házon kívül,
14.05 A védelmező (amer.),
15.10 Valentin-nap (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 A hobbit (amer.), 21.20 Terminátor (amer.), 1.25 Bemutatom
a barátom (olasz)

RTL II

11.05 Tükröm, tükröm
(amer.), 13.30 Segítség,
bajban
vagyok!,
18.30
Minden
végzet
nehéz
(amer.), 21.00 Terhes társaság (amer.), 22.55 Csajos
buli (amer.), 0.40 A hűtlen
(amer.-német)

M2

12.40 Ví z ipók- Csod apók ,
13.10 Taton k a tör ténetei,
15.35 Sze rencsés Já nos
(német), 16.35 A g u m i maci k , 17.20 Ja ke és Sohaor szág k alózai, 17.45 D r.
Plü ssi, 18.10 Tappa ncsok
(a ngol-au sz t r ál),
20.15
Tut i g i m i (a me r.), 21.10
Megé r zés (a me r.), 23.15
Át ala k ít á s
folya matba n
(mag ya r)

Duna tv

13.15 Un iver z u m, 14.05
Mú zeu mt ú ra , 14.40 Rex
felüg yelő
(osz t rá k-né met), 15.30 Lovagias üg y
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.35 A lpesi őr já rat
(olasz), 19.40 Mag ya rország szeretlek!, 21.15 A z
időut a zó felesége (a mer.),
23.05 Fehér pokol (a mer.)

Duna World

13.20 Nag yok , 13.50 Tiltot t k a stélyok , 14.55 Isme rd meg!, 16.50 Hét vég i
belé pő, 18.55 Ö t kont inen s, 19.25 Ha zajá ró,
21.0 0 H í r a dó, 21.35 Mag ya ror szág első v ilág hábor úja , 22.55 Hog y volt?,
2.30 L ovag ia s üg y (mag ya r)

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13. 35
Poi r o t
(a n g ol),
15.15 Élj e n a m e g b ol d o g u l t (c s e h), 16 .45 C s e n d őr tör ténetek,
18 .15
Ko n y h á m t i t k a , 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 30 M a x fel ü g yel ő (s z l ov á k), 21. 30
É b r e d é s e k (a m e r.), 2 3. 2 5
Poi r o t (a n g ol), 1.0 5 M a x
fel ü g yel ő (s z l ov á k)

Pozsony 2

7.10 Tél i ol i mpiai játé kok , 15.0 0 Ten isz Fed
C up, 19.30 Ch ip és Dale
(a me r.), 20.0 0 H í r a dó,
21.0 0 Vivát , Benyovszk y!, 22.15 T H X 1138
(a me r.),
23.35
Olya n ,
m i nt eg y álom (szlová k)

Markíza tv

9.15 Harry Potter és a félvér
herceg (amer.), 11.05 Valentin-napi Madagaszkár, 11.25
Chart Show, 13.25 Duso
felügyelő (szlovák), 14.30
Danny
csapata
(amer.),
17.05 Felvég, alvég, 18.15
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Talkshow, 22.10 Robin Hood
(amer.-angol), 1.10 Halálos
iramban (amer.)

JOJ TV

11.00 A legszebb ajándék
(amer.), 13.35 Új csapás
(amer.), 15.50 Új kertek,
16.50 A nyaraló, 17.50
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Gyilkológép (amer.), 22.45 Az
utca királyai 2 (amer.),
0.45 Kívülről őrült (amer.)

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 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 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.), 2.00
Bűnös Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj velem! (mexikói), 16.50 Bos�szú vagy szerelem (török),
18.00 Tények, 19.00 A piramis, 20.35 Áll az alku, 22.25
NCIS (amer.), 23.25 Lángoló
Chicago (amer.), 0.30 Backstrom nyomozó (amer.)

TV2

RTL Klub

TV2

RTL Klub

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 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 Zoolander 2
(amer.)

RTL Klub

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 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, 23.25
NCIS (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 A fal, 15.45
Story Extra, 16.15 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05
A fal, 20.15 Barátok közt,
20.55 Éjjel-nappal Budapest, 22.10 Halálos fegyver
(amer.), 23.45 Magyar ul
Balóval, 1.00 Vámpírnaplók (amer.)

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 A fal, 15.45 Story extra, 16.15 A szeretet
útján (török), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 19.05 A fal,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Dr. Csont (amer.),
21.35 Totál szívás (amer.)

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 A fal, 15.45
Story Extra, 16.15 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05
A fal, 20.15 Barátok közt,
20.55 Éjjel-nappal Budapest, 22.10 Halálos fegyver
(amer.), 1.35 Vámpírnaplók
(amer.)

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.)

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

13.00 Irány Okido!, 15.00
Traktor Tom, 15.35 Teszvesz város 16.05 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 Kókusz Kokó, 14.25 Pocoyo, 15.00 Traktor Tom, 16.00
Béku és barátai, 16.05 Állatkerti sétány, 17.00 Hahó Pip!, 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)

12.50 Irány Okido!, 13.15
Mily, a kíváncsi, 14.25 Pocoyo, 15.10 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)

12.00 Híradó, 13.20 Honfoglaló, 14.15 Don Matteo
(olasz), 15.15 A vidéki doktor
(német), 16.05 Mámoros szerelem (mexikói), 17.55 Nő az
esély, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Önök kérték, 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Laura rejtélyei (amer.),
23.10 Acélmagnóliák (amer.)

12.00 Hírek, 13.15 Honfoglaló, 14.10 Don Matteo
(olasz), 15.15 A vidéki doktor (német), 16.05 Mámoros
szerelem (mexikói), 17.55
Nő az esély, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.35 Hölgyek öröme (angol), 21.35 Arisztokraták
(angol), 22.40 A temetetlen
halott (magyar-lengyel)

12.00 Hí rek, 12.45 Jamie
vidék i konyhája, 14.00
Don Mat teo (olasz), 15.05
A vidék i dok tor (német),
15.55 Mámoros szerelem
(mexi kói), 16.45 Szerencse hí radó, 17.55 Nő az
esély, 18.35 Vég telen szerelem (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Tóth János
(mag yar), 21.00 Fábr y,
22.25 Meseautó (mag yar),
0.10 K.O. (mag yar)

RTL II

M2

11.05 A nagy ho-ho-ho-horgász, 11.45 Kérem a következőt!, 12.50 Irány Okido!,
13.15 Mily, a kiváncsi, 13.20
Kókusz Kokó, 15.35 Teszvesz 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, 0.40 Lola (amer.kolumbiai)

Duna tv

13.20 Honfoglaló, 14.15
Don Mat teo (olasz), 15.15
A vidék i dok tor (német),
16.05 Mámoros szerelem
(mexi kói), 17.55 Nő az
esély, 18.00 Hí radó, 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.25 Éjszakai
szolgálat (angol), 22.35
NCIS (amer.), 23.20 Agatha Raisin: A z elültetet t
ker tész (angol)

Duna World

11.35 Pepita kabát (magyar), 13.45 Ízőrzők, 14.50
Család-barát, 16.25 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

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő, 14.55 Igaz
történetek, 16.25 Lakberendezés, 16.50 Talkshow,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Jöttünk, láttunk, visszamennénk (francia), 22.15
Az ajtó mögött, 22.50 Labirintus (szlovák), 23.50 Nash
Bridges (amer.)

Pozsony 2

7.05 Téli olimpiai játékok
19.30 Chip és Dale (amer.),
20.00 Hírek, 20.10 Téli
olimpiai játékok, 21.00 A
diagnózis, 21.30 Párizs
ízei, 22.30 A nagybátyám
(francia-olasz)

Markíza tv

11.55 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 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 Förtelmes főnökök
(amer.)

JOJ TV

11.00 Testőrök, 12.40 Topsztár, 13.00 Rendőrök akcióban, 15.45 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 Gyilkos elmék
(amer.)

RTL II

M2

Duna tv

Duna World

11.20 Komisznak lenni életveszélyes (magyar), 13.45
Hazajáró, 14.45 Családbarát, 16.20 Nemzetiségi
magazinok, 17.40 Ízőrzők,
18.15 Gasztroangyal, 19.25
Hazajáró, 20.00 Van képünk
hozzá, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 0.00 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő, 15.00 Igaz
történetek, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.50
Sherlock Holmes kalandjai,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 A szerződés (amer.),
21.20 Ruhák (amer.), 23.15
Törvény és rend, 23.55 Nash
Bridges

Pozsony 2

8.35 Téli olimpiai játékok
közvetítése, 19.30 Chip és
Dale (amer.), 20.00 Híradó,
20.10 Téli olimpiai játékok,
22.30 Talkshow, 2.00 Téli
olimpiai játékok közvetítése

Markíza tv

9.55 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00
Családi történetek, 12.55 A
mentalista (amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 19.00
Híradó, 20.30 Édes otthon,
21.30 Jó tudni, 22.35 Családi történetek, 23.35 NCIS
(amer.)

JOJ TV

12.40 Topsztár, 13.00 Rendőrök akcióban, 15.45 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Farkasok
(szlovák), 22.40 Elrontott
plasztikai műtétek, 23.10
Rosewood (amer.), 0.10
Gyilkos elmék (amer.)

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 A fal, 15.45 Story Extra, 16.15 A szeretet
útján (török), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 19.05 A fal,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.15 Szulejmán (török),
23.25 Házon kívül

RTL II

M2

Duna tv

Duna World

11.40 A fürdőigazgató (magyar), 13.20 Magyar gazda,
13.45 Noé barátai, 14.50
Család-barát, 16.25 Nemzetiségi magazinok, 17.25
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.05 Itthon vagy!,
19.30 Magyarország, szeretlek!,
21.35
Ridikül,
22.35 Honfoglaló, 0.00
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Öröm az élet, 12.55
Téli olimpiai játékok közvetítése, 16.30 Környezetkímélő lakások, 17.00
Hamvazószerda,
19.00
Híradó, 20.30 Bajnokok
Ligája, 23.30 Nash Bridges
(amer.), 0.15 Montalbano
felügyelő (olasz)

Pozsony 2

7.10 Téli olimpiai játékok
közvetítése, 12.55 Élő panoráma, 13.30 Autószalon,
14.30 Bajnokok Ligája magazin, 15.55 Téli olimpiai
játékok közvetítése, 19.30
Chip és Dale (amer.), 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.30 Művészetek,
23.25 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

9.50 Apukák, 11.00 Jószomszédi
viszonyok,
12.00 Családi tör ténetek,
13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex,
19.00
Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
Végtelen szerelem (amer.),
0.45 NCIS (amer.)

JOJ TV

12.40 Topsztár, 13.00 Rendőrök akcióban, 15.45 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Szerelem angol módra (amer.),
22.55 Elrontott plasztikai
műtétek, 23.25 Rosewood
(amer.), 0.25 Gyilkos elmék
(amer.)

RTL II

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.)

M2

Duna tv

Duna World

11.25 A bolondok gróf ja
(magyar), 14.15 Magyar
krónika, 14.45 Család-barát, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Örökzöldek – Szenes
Iván emlékkoncert, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő (amer.), 14.50
Igaz
tör ténetek,
16.25
Kör nyezetkímélő lakások,
16.55 Sherlock Holmes
kalandjai, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Aranyidők,
21.30 Lea (olasz), 23.10
Tör vény és rend, 23.50
Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

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 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj velem! (mexikói), 16.50 Bos�szú vagy szerelem (török),
18.00 Tények, 19.00 A piramis, 20.35 Áll az alku, 22.00
Tények extra, 22.25 Derült
égből szerelem (amer.-kanadai)

RTL Klub

5.35 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, 20.15 Barátok közt,
20.55 Éjjel-nappal Budapest,
22.10 Bazi rossz Valentin-nap
(amer.), 1.35 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 Showder Klub, 23.30 Az élet csajos
oldala (amer.)

M2

12.50 Irány Okido!, 13.15
Mily, a kiváncsi, 14.15 Pocoyo, 15.10 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, 13.15
Honfoglaló, 14.10 Don
Matteo (olasz), 15.15 A vidéki doktor (német), 16.10
Mámoros szerelem (mexikói), 17.00 Ridikül, 17.55
Nő az esély, 18.35 Végtelen szerelem (török), 20.25
Tikok könyvtára (amer.),
22.05 Én, Daniel Blake (angol)

Duna World

11.25 Gazdag szegények
(magyar), 13.20 Kosár,
13.45 Rúzs és selyem,
14.40 Család-barát, 16.15
Pamende, 16.50 Öt kontinens, 17.25 Ízőrzők, 18.00
Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Önök kérték, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
0.05 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő (amer.), 14.50
Igaz
történetek,
16.25
Környezetkímélő lakások,
16.55 Sherlock Holmes
kalandjai, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Szlovákia, szeretlek!, 21.55
Dokumentumfilm,
22.40
Igazságot
mindenkinek
(amer.), 0.35 Nash Bridges
(amer.)

Pozsony 2

7.30 Téli olimpiai játékok
közvetítése, 19.30 Chip és
Dale (amer.), 20.00 Híradó,
20.10 Téli olimpiai játékok,
21.00 Labdar úgás, 23.10
Rendőrség, 23.25 Őrangyalok

6.10 Téli olimpiai játékok,
19.30 Chip és Dale (amer.),
18.30 Esti mese, 20.00 Híradó, 21.10 Téli olimpiai
játékok, 21.00 Nagy Katalin (orosz), 21.50 Hábor ú
és béke (orosz), 22.55 Volt
egy álmom (olasz)

9.50 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.00 A
mentalista (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 Duso
felügyelő (szlovák), 21.40 Jó
tudni!, 22.45 Jószomszédi viszonyok, 23.45 NCIS (amer.),
0.40 A mentalista (amer.)

9.50 Apu kák, 10.55 Jó szomszédi
viszonyok,
11.55 Családi tör ténetek, 12.55 A ment alist a
(amer.), 14.50 Jószomszédi viszonyok, 15.55
Családi tör ténetek, 19.00
Hí radó, 20.30 Hog yan
szabadulju n k meg a menyasszony tól (cseh), 22.15
Pisz kos t ánc (amer.), 0.20
A ment alist a (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

12.00 Híradó, 12.40 Topsztár, 13.00 Rendőrök
akcióban, 15.45 Mániákus
vásárlók,
17.00
Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.0 0 K r i m i ,
19. 30 H í r a d ó, 20. 35 Inkognitó, 22.00 Heti hetes,
23.30 Összeomlás, 0.05
Rosewood (amer.), 1.05
Gyilkos elmék (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

8.40 A tárgyalóterem,
11.00 Védelmezők, 12.40
Topsztár, 13.00 Rendőrök
akcióban, 15.45 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat, 19.00 Krimi,
19.30 H í r a dó, 20.35 Áll az
alku, 21.45 Minden, amit
szeretek, 23.05 Maggie
(amer.), 1.25 Lavalantula
(amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
február
10-én Elvira
február
11-én Bertold, Marietta
február
12-én Lívia, Lídia
február
13-án Ella, Linda
február
14-én Bálint
február
15-én Kolos, Georgina
február
16-án Julianna, Lilla

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Keszeli Attila és Néveri Annamária.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az búcsi Šomogyi
Patrik Lucas, az ógyallai Lukáč Jakub, Molnárová Viktória, a nagyszombati Mészárosová
Lea, a komáromi Tapolčányi Maxim, az érsekújvári Tužinčin Radoslav, a nagykeszi Csicsó Rudolf,
a vágfarkasdi Deáková Vivien, a naszvadi Hengericsová Sofia, az ímelyi Bagin Kevin, a kéméndi
Bellányová Liza és a hetényi Sinka Bendegúz.

A Dunatáj receptkönyvéből

Tojásos csirkemáj
háziasan
Hozzávalók:
500 g csirkemáj
12 tojás
1 hagyma
3 gerezd fokhagyma
1⁄2 csokor petrezselyemzöld
1 tk só
1⁄2 tk őrölt bors
3 ek olaj

Elkészítése:
A csirkemájat megtisztítjuk, nagyobb darabokra vágjuk és egy
kicsit előfőzzük. A vizet leöntjük róla és hagyjuk kihűlni.
A tojások felét keményre főzzük, megtisztítjuk és nagyobb kockákra vágjuk. A hagymát és a petrezselyemzöldet felaprítjuk, a
fokhagymát szétzúzzuk.
A maradék tojást felverjük és összekeverjük a májjal, a kockákra
vágott főtt tojással. Hozzáadjuk a petrezselyemzöldet, hagymát,
fokhagymát és alaposan összekeverjük.
Olajozott sütőtálban, előmelegített sütőben 30 perc alatt készre
sütjük. Kenyérrel kínáljuk.

H A L Á L O Z Á S

(háború előtti)
rádiókat
gyűjtök.

P O Ď A K O VA N I E
Už za mnou neplačte, aj bez sĺz sa dá spomínať.
Na hrob kytičku mi dajte a nechajte ma tíško spať.
Ďakujem všetkým známym, priateľom,
príbuzným a susedom,
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť
s našou drahou mamičkou, manželkou,
babičkou,
prababičkou a tetou

REKOM

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051
905 450 570

Etelou Haškovou
rod. Birkusovou

dňa 26. januára 2018
v rímsko-katolíckom cintoríne v Komárne.
Ďakujeme za slová útechy a za kvetinové dary
pri urne zosnulej.
Manžel Vlastimil,
dcéry Alica a Marta s rodinou.

Minden virágban Téged látunk,
Mindig hazavárunk…
Fájó szívvel emlékezünk halálának
4. évfordulóján, február 12-én,

Szabó Irénre

született Mogyorósi
(Gúta).
Akik ismerték és szerették, gondoljanak
rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja

Számítógépek,
notebookok,
regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók
eladása és szervizelése

Aplico
Plus
Komárom

Munka utca 25.
Tel.:
7704 310
www. aplicoplus. sk

Tel.:
0915 094 045.

SHEISIN KARATE

Kárpátia Kupa 2018

Megemlékezések

Emlékét örökké őrző családja

Elkészítés:
A vajat a vízzel és a sóval felforraljuk, majd hozzáadjuk a lisztet, és alacsony lángon folyamatosan addig keverjük, amíg ös�sze nem áll a tészta és már nem ragad az edény falához. Hagyjuk hűlni, majd egyenként beleütjük a tojásokat, és habverővel
simára keverjük.
A tésztát csillagcsöves nyomózsákba tesszük és sütőpapírral
kibélelt tepsibe 8-10 cm hosszú rudacskákat húzunk belőle,
és 180 fokon 20-25 perc alatt készre sütjük. A sütőajtót egy
fakanál nyelével kitámasztva
hagyjuk kihűlni a fánkocskákat.
A gesztenyemasszát áttörjük
és 3-4 ek tejszínnel, a porcukorral és a rummal simára keverjük, a tejszínből kemény
habot verünk, és a felét a ös�szeforgatjuk a gesztenyével.
A krémet csillagcsővel ellátott nyomózsákba tesszük, és
betöltjük vele a félbevágott
fánkokat, majd a masszára
nyomjuk a maradék tejszínhabot.

Régi

Emléküket megőrizzük!

Szabó Istvánra
Gútán.

Hozzávalók:
A tésztához:
8 dkg vaj
1,5 dl víz
8 dkg liszt
2 db tojás
csipetnyi só
A töltetékhez:
25 dkg gesztenyemassza
1 ek porcukor
1 ek rum
3 dl tejszín

S Z U D O K U

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Zilizi József (73 éves), Bóka Ibi (79
éves), Révészová Helena (73 éves), a gútai Ollé Imre
(77 éves), Broczky Lajos (64 éves) és Pónya Lajos
(75 éves), a perbetei Őszi Magdolna (71 éves), a marcelházai Lengyel Irén (84 éves), a dunaradványi Tücsök Mária (72 éves), az ekeli Szolik Gyula (60 éves)
és Szajkó Zoltán (61 éves).

Nélküled már semmi nem olyan,
mint régen,
Fájó könnycseppé lettél mindannyiunk
szemében.
Fájó szívvel emlékezünk február 9-én,
halálának tizenegyedik évfordulóján
drága szerettünkre,

GESZTENYÉS ECLAIR

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

Vennék anyadisznót, vagy
nagytestű hízót.

Tel.: 0908 790 345.
Építés, átépítés,
hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

* Eladó németjuhász kutyakölyök (Rex-színű). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0904 505 381.

Ismét a lengyelországi Rzeszów városában rendezték meg a Kárpátia Kupa Nemzetközi
karateversenyt 600 karatéka, 12 ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Horvátország,
Spanyolország, Litvánia, Fehéroroszország, Ukrajna, Magyarország, Svédország, Szlovákia és Lengyelország), közel 70 klub részvételével, ami már kis Európa-bajnokságnak
számít.
A keszegfalvai Seishin Karateklub kiválóan Hupian Krisztína (Keszegfalva) első spanyol
helytállt ezen a nívós megmérettetésen. Már ellenfelét bírói döntéssel verte. A döntőben
péntek elutaztak a versenyre, mert ekkor volt a ukrán ellenfelével szemben alulmaradt, aki 15
mérlegelés és a regisztráció, majd szombaton kg-mal volt nehezebb nála, így a felnőtt női
délelőtt, az ünnepélyes megnyitó után következ- +65 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett.
tek a küzdelmek.
Mindenkinek szívből gratulálunk, azoknak is
Először Cserepes Zoltán (Nemesócsa) mérkő- akik most nem tudtak dobogóra állni. Februzött magyarországi ellenfelével, akivel szemben árban Magyarországon és Horvátországban
versenyeznek a Sheisin Karateklub versenysajnos alulmaradt, így bírói döntéssel kapott ki.
Markovics Ádám (Keszegfalva) lengyel ellen- zői. Itt jegyezzük meg, hogy a klub új tanfelet kapott, itt viszont a hazai pálya előnyeit folyamot indított Komáromban február 5-től
kihasználva természetesen a hazai ellenfelet jut- a régi birkózócsarnok épületében (info: 0905
79 33 38).
tatták tovább.

KOSÁRLABDA

BK Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
88:64 (16:13, 27:22, 20:15, 25:14)

Senki sem számított arra, hogy könnyű helyzetben lesznek a komáromi kosarasok, amikor a
bajnoki táblázat harmadik helyén álló lévai csapat pályáján kell harcolniuk a győzelemért.
Ám azzal sem számoltak a lelkes szurkolók, hogy képességeiket mélyen alulmúlva úgy játszik
a Duna-parti gárda, hogy egyetlen negyedben sem tudta legyőzni ellenfelét.
Tagadhatatlan, hogy a lévai el- így a második negyedben kissé már érezni lehetett, hogy Milenfél az első negyedben már harciasabbá váltak ugyan a ko- loš Šporar mesteredzőnek nem
jelezte, hogy felkészül a komá- máromiak, azonban az kevés- sikerült helyrerázni a csapatot,
romiak támadósorának leféke- nek bizonyult. A lévaiak táma- továbbra is sokkal több volt az
egyéni kezdeményezés, mint a
csapatjáték, ráadásul a lövők célzóképességével is baj volt. Ennek
a negyednek a végeredménye
már egyértelművé tette, hogy
Komárom nem jön haza trófeával. A zárórészben szinte összeomlott a komáromi csapat, lelassult, alig-alig indítottak veszélyes
támadásokat, támadásokkor nem
nyújtottak kellő védelmet, így kilencpontos vesztességgel zárták
a zárónegyedet. A lévaiak taktikájáról viszont csak elismeréssel
lehet nyilatkozni.
zésére, s a vendégeknek nem dókedve jobb volt, pontosabbak Komárom legjobbjai: Tomič
is volt már lehetőségük, mint voltak gólpasszaik is, így a (22), Miloševič (8), Diminič
a kellő védelmet felállítani. A félidő végére már nyolcpontos (8), Bowman (6), Hoferica (6),
Djordjevič (6), Adams (4), Janhárompontos vereség azonban volt a komáromiak hiánya.
még nem jelentett katasztrófát, A második félidő kezdetén kovič (4).

MBK Rieker COM-therm Komárom – Privigye
80:78 (16:20, 23:14, 10:16, 20:19, – 11:9)

A tabellán egy hellyel lemaradva, a 4. helyezett privigyei csapat érkezett szombaton Komáromba, nem titkolva elképzelését, hogy pontot raboljon. A szerdai vereség után még a komáromi
szurkolók tábora is kissé halkabban szólt, szerencsére csak rövid ideig.
Hatalmas vehemenciával kezd ellenére ekkor csúcspontjához lett a találkozó végeredménye,
tek a vendégek, a komáromiak ért a komáromiak védelme, s a jogszabályok értelmében
lényegében csak védekezni amely megakadályozta, hogy ilyenkor egy ráadásmenetre
tudtak, viszont érezni lehetett, a privigyeiek föléhogy a hazai csapat fokozato- nyesebb győzelemsan javít a játékán. A második mel hagyják el a
negyedben mindez érvényesült pályát.
is, és a vendégek legnagyobb A negyedik negyed
meglepetésére a játékidőben az első perctől fogfolyamatosan a komáromiak va szoros küzdelmet
irányították a játékot, aminek hozott. A komáromieredményeképpen az első ne- ak rádöbbentek arra,
gyed négypontos lemaradását hogy akár győzelmet
nemcsak behozták, hanem öt- is arathatnak, hatalmas irammal folytak
pontos előnyhöz is jutottak.
A harmadik negyedben ismét a a támadások és fejvendégek voltak kezdeménye- fej melletti harccal, egy pont- kerül sor. Ekkor már tombolt
zőbbek, gyors és sikeres ellen- tal „lelépték” ellenfelüket. Ez a lelátó – bár nem kívánjuk a
támadásokat indítottak. Ennek azt jelentette, hogy döntetlen játékosok érdemeit lenézni –,
hatalmas iramot diktálva és
erőt adva szálltak be a játékba.
Az utolsó másodpercekben is
lelkesen játszó komáromi gárda kétpontos előnnyel zárta a
ráadásnegyedet, így értékes
pontokat szerzett.
Komárom legjobbjai: Bowman 17, Miloševič 14 és
Djordjevič 13 ponttal
Lapzárta után, szerdán a
pozsonyi Inter pályáján harcolnak majd a komáromiak,
szombaton pedig (február
10-én) a Szvit csapata érkezik Komáromba.

LABDARÚGÁS
Az V. liga tavaszi sorsolása

16. forduló * március 11-én, 15 órakor
FK Hetény – Szalka * FK Actív Nagykeszi –
Ógyalla * FK Marcelháza – Zselíz * FC Ekel
– Naszvad * ŠK Naszvad – Óbars
17. forduló * március 18-án, 14,30-kor
Naszvad – Hetény – Óbars * Ekel – Gyarak *
Ógyalla – Szalka * Zsitvabesenyő – Nagykeszi
* Marcelháza – Ipolyság
18. forduló * március 25-én, 15 órakor
Ekel – Ógyalla * Nagykeszi – Marcelháza *
Zselíz – Ekel * Tardoskedd – Naszvad
19. forduló * április 1-én, 15,30-kor
Tardoskedd – Hetény * Naszvad – Nagygyöröd
* Ekel – Gyarak * Udvard – Nagykeszi * Marcelháza – Szalka * Zsitvabesenyő – Ógyalla
20. forduló * április 8-án, 15,30-kor
Hetény – Zsitvabesenyő * Ógyalla – Marcelháza * Nagykeszi – Léva * Ipolyság – Ekel
21. forduló * április 15-én, 15,30-kor
Nagygyöröd – Hetény * Naszvad – Gyarak *
Ekel – Nagykeszi

22. forduló * április 22-én, 18 órakor
Hetény – Marcelháza * Ógyalla – Léva * Ekel
– Nagykeszi *
23. forduló * április 29-én, 16 órakor
Zselíz – Hetény * Naszvad – Nagykeszi *
Ógyalla – Léva * Udvad – Marcelháza
24. forduló * május 6-án, 16,30-kor
Hetény – Udvard * Marcelháza – Léva * Zsitvabesenyő – Ekel * Ógyalla – Óbars
25. forduló * május 13-án, 16,30-kor
Gyarak – Hetény * Nagygyöröd * Nagykeszi *
Naszvad – Ógyalla * Ekel – Marcelháza
26. forduló * május 20-án, 17 órakor
Hetény – Léva * Udvard – Ekel * Marcelháza – Óbars * Naszvad – Ógyalla * Nagykeszi
– Zselíz
27. forduló * május 27-én, 17 órakor
Ipolyság – Hetény * Gyarak – Nagykeszi *
Nagygyöröd – Ógyalla * Naszvad – Marcelháza * Ekel – Léva *
28. forduló * június 3-án, 17 órakor
Hetény – Ekel * Naszvad – Marcelháza *
Ógyalla – Zselíz * Nagykeszi – Ipolyság

Előkészületi mérkőzések

Nagysalló – Marcelháza 1:3 * Kamocsa – Nagysziget 1:1 (1:0), góllövők: Rozsnyó, illetve Leckési
Z. (11 m) * Szentpéter – Ímely 2:4 * Szalka – Perbete 6:5 góllövők: Bagala 4, Rigó * Naszvad –
Izsa 4:4 * Marcelháza – Alekšince (Elecske) 6:5 * Kürt – Hetény 2:4 góllövők: Pásztor 2, Nagy,
Csintalan * FK Nagykeszi – MFK Kisudvarnok 8:6 (2:1) góllövők: Ronald Turza 5, Bagin, Inczédi, AndrásTóth * Soroksár (NB2.) – KFC Komárno 2:1 góllövő: Kelemen, Salka – Pribeta 6:5.

Továbbra is napirenden az átigazolások
Adam Kuruc az FK Marcelháza csapatát erősíti, az
ugyancsak komáromi KFC-s
Rigó Gyula az ekeli FC csa-

patát erősíti. Ugyancsak távozott a KFC-ből Szénási István, aki az érsekújvári FKM
csapatában folytatja majd

pályafutását. Az FK Marcelháza gárdájától vendégjátékra
megy Nagykeszi csapatához
Marián Pivoda.

Új és ismerős arcok a komáromi pályán

Január 31-én befejeződött az egyenes átigazolások időszaka. Március végéig Szlovákiában már
csak vendégjátékra lehet focistát igazolni. A Komáromi KFC csapata lényegében egy megfiatalodott gárdával kapcsolódik be a tavaszi idénybe. Minderről Baráth György, a KFC elnöke
tájékoztatta a Dunatáj olvasóit.
* Kik jöttek új arcokként aki Nagytapolcsányból érkezett, * Folynak a felkészülések? – A
Komáromba? – Új arc lesz valamint Leckéši Lukáš kapus, felkészülés rendben zajlik, a hét
a pályán Špak Filip védő, aki aki Félből jön hozzánk. Rajtuk elején Paton voltak a fiúk egy
az Intertől érkezett, visszajött kívül vendégjátékra érkezik a rövid összpontosításon, majd
Bylik Dmitro középpályás (uk- DAC-tól Nagy Péter és a komá- szerdától gőzerővel zajlik a csarán), Hovsepyan David csatár romi neveltetésű Mészá(örmény-belga), Matič Goran ros András. Folyamatban
játékmester (szerb). Maťašov van a két kapus, Maczkó
ský Andrej kapust Szeredről iga- Zoltán (UTE) és Juhász
zoltuk le, Kelemen Gergő csatár Áron (Győr–Dunamocs)
Losoncról jön hozzánk. Kováč leigazolása is.
Martin hazai reménység, még * Értesüléseink szerint
serdülőkorú, nálunk játszott, s Kabát Péterrel is számost ismét hazajött. A csapat moltak… – A győri felkévezetősége ugyanis nagy gondot szülési mérkőzés szünetfordít arra, hogy megfiatalodjon ében alelnökünk, Szüllő
a csapat, ezért olyan fiatalokat is Béla tárgyalt Kabát Péter,
Baráth György a KFC elnöke
szerződtettünk, akik előtt még sokszoros magyar váloés Szüllő Béla alelnök
hosszú sportpályafutatás áll. gatott csatár esetleges koÍgy Szeredről visszajött Mészá- máromi szerepléséről is. Sajnos patépítő munka Olejník edző és
ros Ádám csatár, hazai nevelés, a tárgyalás eredménytelen volt, a frissen kinevezett másodedző,
Szikonya Dávid Krisztián védő, mivel Pétert élő szerződés köti Zdenko Krštianský vezetésével.
akit Gútáról igazoltunk vissza. egy magyar tévécsatornához és Úgy tűnik, az új és régebbi játéNem féltünk azonban gyakor- ennek okán csak gyéren tudta kosok profi módon végzik munlott, tapasztalt játékosokat sem volna az edzéseket látogatni. A kájukat.
Tarcsi Imre
szerződtetni, így márciustól saját és a mi edzőnk nézete szenálunk játszik Morócz Olivér rint is ebbe a csapatba edzés nélvédő, aki a Slovantól, Luzyn kül nem tudott volna beépülni, A klub vezetése ezúton
Alexender védő (fehérorosz), ezért egymás kölcsönös tisztele- mond köszönetet azoknak
te mellett úgy döntöttek, hogy a a lelkes szurkolóknak, akik
szerződtetése mégsem jön létre. már az edzésmunka során
A befejező csatár posztra jelen- is figyelmet szentelnek a
leg Samir Nurkovičcsal tárgyal csapatunknak és buzdítják
a klub és nagy esélye van annak, őket e fizikailag nehéz időhogy ő nálunk folytatja pályafu- szak gyötrelmeinek áthidatását.
lására.

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

III. liga
Nyitra 08 – PK Komárom
8:10 Pontszerzők: Moravec
4,5. Tóth 3,5, Olláry 1,5, Varga
0,5 * A PK Komárom csapata a tabella 7. helyén áll.
VII. liga
Perbete A – Érsekújvári
Gimnázium C 12:6 Pontszerzők: Uzsák A. 4,5, Farkas 2,5,

Kántor 2,5 Káplóczky 1,5, ifj.
Herda 1,5 * Perbete A csapata a tabella 3. helyén áll.
VIII. liga
Barsbaracska (Bardoňovo) –
Perbete B 7:11 Pontszerzők:
Uzsák V. 3,5, Lengyel 3,5,
Čacho 2,5, Hera JU. 1,5 * Perbete B csapata a bajnokság
3. helyén áll.

SAKK

III. liga B1
Perbete – Léva B 5:3 Pontszerzők: Balogh 1,
Ostržlík M. 1 és Ostržlík K. 1, Szeko, Rancsó,
Zsitva és Olláry 0,5 pont * Perbete sakkozói 12,5
ponttal a bajnokság 4. helyén állnak.

Komáromi teremfoci
Negyeddöntő

Nagyszerű sikersorozatot ért el az Ipari Szakközépiskola asztalitenisz csapata a középiskolások járási bajnokságán. Az elődöntőben a Selye János Gimnázium, a döntőben pedig a Ľudovít
Šulek Gimnázium csapatát sikerült 4:0 arányban legyőzniük. A
győztes csapat: Rajkó Ádám II. F., Beke Levente II. G., Sóki
-SzázvaiTamás III. K., Menyhárt Máté III. C.

Black Bull Litovel – Sivatagi Roham Csigák 10:4 (6:0)
góllövők: Kastsiukewich W.
3x, Bačik M. 2x, Uzola I. 2x,
Hausletner N. 2x, Marikovecz G., illeetve Turza
R. 2x, Toth A., Janik G.
* BARRACUDA – U 20
5:2 (4:1) góllövők: Szénási I. 3x, Kürthy R., Hronec
R., illetve Rigó Gy., Nagy E. *

BLUE DIAMONDS – OŠK
IZSA 10:1 (7:0) góllövők:
Hegedűs O. 3x, Leskó B. 2x,
Vörös R. 2x, Németh G., Kurucz Á., Taibl D., illetve
Kiss P. * BUARING
CITY – AMFORA 4:3
(2:0), Sykora D. 2x,
Szórád Cs. 2x, illetve
Szabó B., Horňáček L., Németh D.
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