
Piaci árusként alkudoztak
a komáromi képviselők
az Aranyhordó épületéről...

 A szecessziós szálloda is a poliklinika sorsára jut?

Obolnya Sándor felvétele

Adományozza adója 2 százalékát
a Podunajsko-Dunatáj Polgári Társulásnak!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az adóbevallást 
készítő természetes és jogi személyek, valamint az al-
kalmazottak idén is felajánlhatják jövedelemadójuk  
2 százalékát a bejegyzett civil szervezetek részére.
Ezt a 2017-es évre szóló adóbevallás benyújtásakor tehetik 
meg oly módon, hogy a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zap-
latenej 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!

Ahogy az már megszokottá válik, ismét monstre jellegű lesz a komáromi önkormány-
zat idei első ülése. Múlt héten csütörtökön döntöttek többek között a Lehár nevét vise-
lő parkban álló Grand kávéház és Aranyhordó szálló épületének sorsáról. Szinte véget 
nem érő vita után megszületett a döntést: A város 600 ezer euróért kínálja fel eladásra.
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Komáromban indul útjára
a magyar széppróza napja

KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11 

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK

PENIAZE  
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

 z od 600 € do 10 000 €

Gál Sándor József Attila-díjas felvidéki író-költő-publicista, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, valamint a Duna Menti Múzeum, 
Észak- és Dél-Komárom önkormányzata, továbbá a Pozsonyi Magyar Intézet, Magyarország 
szlovákiai nagykövetsége, a Magyar Írószövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásával új ünnepnappal, illetve kulturális rendezvénnyel gazdagodik február 18-án az 
összmagyarság – Jókai Mór születésének 193. évfordulóján először ünnepelhetjük a magyar 
széppróza napját. Az ünnepségsorozat nyitányának az írófejedelemhez talán legméltóbb hely-
szín, szülővárosa Kultúrpalotája ad otthont.
A magyar széppróza napjá-
nak megünneplése rendkívüli 
jelentőségű rendezvényként 
íródik majd be Komárom, a 
felvidéki és az összmagyarság 
kultúrtörténetébe. A Magyar 
Írószövetség tavaly november 
13-ai választmányi döntése 
alapján Komárom a magyar 
széppróza napja alkalmából 
Kárpát-medence-szerte meg-
valósítandó ünnepségsorozat 
nyitányának helyszíne lesz.
1964 óta minden évben József 
Attila költő születésnapján, 
április 11-én ünnepeljük a ma-
gyar költészet napját, 1984 óta 
pedig minden évben Az ember 
tragédiája című Madách-drá-
ma ősbemutatójának napján, 
szeptember 21-én tartjuk a 
magyar dráma napját. Ideje hát 
felhívni a figyelmet a magyar 
széppróza gazdag kincsestárá-
ra is. Február 22-ig több mint 
félszáz Kárpát-medencei tele-
pülésen, azok között a Felvi-
déken Pozsonyban és Duna-
szerdahelyen is több mint 40 
kulturális intézmény különféle 
rendezvényekkel csatlakozik 
az ünnepségsorozathoz. El-
ismerésre méltó, hogy annak 
éppen egy felvidéki író-köl-
tő az egyik kezdeményezője, 
aki személyesen is jelen lesz 
február 18-án, vasárnap a ko-
máromi nyitórendezvényen. 
Több mint 50 évvel ezelőtt 
Gál Sándor kezdeményezte a 
Jókai Napok megrendezését a 
Csemadok égisze alatt, amely 
fesztivál az eltelt időszakban 
nagy mértékben járult hozzá 
a felvidéki magyar szellemi 
élet megerősödéséhez. Mivel 
Komárom a felvidéki magyar-
ság kulturális metropolisza, 

kontinuitív hagyományokkal 
rendelkezik a Jókai-kultusz 
őrzése és ápolása terén, az első 
megemlékezés és emléknap 
legméltóbb helyszínének bi-
zonyul.
A magyar széppóza nyitóren-
dezvényének napján, 14-től 
hozzávetőleg 20 óráig zajló 
műsorfüzérben részesülnek a 
résztvevők. hiszen bevezetés-
ként a Zichy-palotában talál-
ható Jókai-emlékkiállítás és 
a múzeum tulajdonában levő 
Jókai-ereklyék (pl.: Jókai író-
asztala, hordozható tolltartója, 
festménye stb.) bemutatásával 
kezdődik az ünnepnap. A szer-
vezők nem titkolt szándéka 
az emlékkiállítás ily módon 
is történő népszerűsítése, a 
felvidéki látogatókon kívül a 
túlparti érdeklődők számának 
növelése is. A jeles alkalom 
tiszteletére külön vitrinben ál-
lítják ki az eredeti Jókai-kéz-
iratokat, és csak e napon lesz 
látható egy közeli Jókai-rokon 
féltve őrzött ereklyéje is. Az 
emlékműsor folytatásaként 
Porpáczy Zoltán Napi Jókai 
című grafikai kiállítása is meg-
nyílik, amely február végéig 
lesz megtekinthető a múzeum 
Nádor utcai főépületében. A 
Jókai-regények alapján készí-
tett, idézeteket is tartalmazó 50 
plakátterv az író gazdag nyel-
vezetére is felhívja az utókor 
figyelmét. További jeles köz-
életi személyiségekkel, köztük 
Észak- és Dél-Komárom pol-
gármesterével együtt 15 óra-
kor főhajtással adóznak majd 
az írófejedelem emlékének a 
Jókai-szobornál, ahol Balogh 
Zoltán, az Emberi Erőforr-
rások Minisztériumának mi-

nisztere mond ünnepi beszédet. 
Az ünnepi gálaműsor 18 órakor 
kezdődik, amelynek keretében 
előbb Gál Sándor József Attila-
díjas irodalmár ünnepi gondola-
tai hangzanak el, majd Szörényi 
László irodalomtörténész, az 
MTA Irodalomtudományi Inté-
zetének nyugalmazott igazga-
tója tart irodalmi kalauzt Jókai 
is egyike vagyonos atyáinknak 
címmel. A gálaműsorban észak- 
és dél-komáromi szereplők is 
közreműködnek, demonstrálva 
a város együvé tartozását és a 
magyar kultúra oszthatatlansá-
gát. Az est során fellép a Jókai 
Színház két színművésze, Tóth 
Tibor és Szabó Viktor, valamint 
Korpás Éva Fonogram-díjas 
népdalénekes, a Concordia Ve-
gyes Kar Stubendek István ve-
zényletével és a Dél-Komáro-
mi Kamarazenekari Egyesület 
Medveczky Szabolcs karnagy 
vezényletével.

Munkatársaival együtt Pozsonyban járt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisz-
ter. Ellátogattak az MKP székházába is, ahol tanácskozást folytattak az MKP szűkebb veze-
tésének tagjaival. A tanácskozás folyamán a külügyminiszter kijelentette: miután elbírálták a 
szlovákiai kis- és mikrovállalkozók, valamint a szlovákiai gazdák és gazdaságok pályázatait, 
amelyeket a Baross Gábor Gazdaságfejlesztési Alaphoz nyújtottak be, az alap irányító ható-
sága a napokban eredményt hirdetett. A benyújtott 1624 pályázat döntő többsége, több mint 
1500 pályázat lett eredményes. Az eredményes pályázók nevében köszönjük Magyarország 
kormányának hathatós támogatását. Az eredményes pályázók hamarosan e-mail üzenetben 
kapják meg az értesítést, amelyre a megérkezéstől számított 8 napon belül nyilatkozniuk kell, 
hogy felhasználják-e az alap támogatását.

Újabb drogdílert
fogtak el Komáromban

Lakossági bejelentés alapján drogdílert fogtak a rend-
őrök kedden este 20 óra tájban Komáromban. A Tó ut-
cában (Jazerná) igazoltatott 43 éves férfinál 6 kis cso-
magot találtak a rendőrök, amiből 14 adag kábítószert 
lehetett volna előállítani. Mint kiderült, a komáromi 
lakhellyel rendelkező Jozef Dunaszerdahelyen szerez-

te be a kábítószert és 
továbbterjesztette azt. 
A rendőrség folytatja a 
nyomozást, most a drog 
esetleges továbbterjesz-
tőit, viszonteladóit kere-
sik. Ha az eljárás során 
bebizonyosodik a férfi 
bűnössége, akár 10 évig 
terjedő szabadságvesz-
tésre is ítélhetik. 

Golf a kamion alatt

Elrendelték
a boncolást

A hét végén lakossági beje-
lentés alapján a gútai Erdő 
utca egyik családi házában 
bukkantak rá a rendőrök 
a 62 éves Leczkési Péter 
mumifikálódott holttestére. 
A helyszínre érkező orvos 
nem tudta megállapítani a 
halál okát, ezért az idegen-
kezűség kizárása érdek-
ében elrendelte a törvény-
széki boncolást.

Mint ismeretes Komárom 
egyik legszebb épületét a 
magyar állam vásárolta meg 
a Selye János Egyetem szá-
mára, viszont az épület évek 
óta kihasználatlanul állt, csu-
pán a földszínti helyiségeket 
használják kereskedelmi cé-
lokra. Az egyetem és a város 
közötti megállapodás alapján 
az Aranyhordó épületét cseré-
be az egyetem épületei alatti 
rendezetlen telkekért adta át, 
ám a csere a földhivatalban 
még nem volt bejegyezve, így 
már az is megkérdőjelezhető, 
hogy a város tulajdonában 
levő épületet hogyan lehet el-
adásra felkínálni?
A város főépítészete, Csémy 
Krisztián eleve nem javasol-
ta az épület eladását, mert az 

felbecsülhetetlen építészeti 
remekmű, amelynek értékét 
csak úgy lehet fenntartani, ha 
az városi tulajdonban marad. 
Több képviselő is hangsú-
lyozta, hogy a bérbeadás a 
legjobb megoldás, mert így 
nem herdálnák tovább a váro-
si vagyont.
Azok, akik sürgették az el-
adást, arra hivatkoztak, hogy 
nem szeretnék, ha a város egy 
további színfoltja is a polikli-
nika épületének sorsára jutna. 
Az Aranyhordó épületének 
felújítása többmilliós beruhá-
zást igényelne, erre azonban 
a városnak nincs pénze.
A kikiáltási ár körüli vita pia-
ci kofák alkudozásává fajult, 
s végül a hivatalos becslési 
árat (559 ezer euró) jelképe-

sen megközelítve, 600 ezer 
eurós kikiáltási árat hagytak 
jóvá a képviselők. Az esetle-
ges vevőknek azonban tud-
niuk kell, hogy műemlékről 
van szó, ezért az épület fel-
újítása csak az előírásokkal 
összhangban végezhető el.
Szavazás előtti felszólalásá-
ban dr. Keszegh Margit fi-
gyelmeztette a képviselőket, 
hogy nem illik olyasmit elad-
ni, ami hivatalosan még nincs 
a város tulajdonában, illetve 
a nyilvános árvita hatására az 
érdeklődők is levihetik a licit 
összegét...

Még lehet
jelentkezni!

Meghosszabbított határidővel várja a tehetséges fiatalok 
jelentkezését a Duna Televízió Virtuózok komolyzenei te-
hetségkutató műsora. A pályázatokat az új határidő sze-
rint február 20-án éjfélig lehet beküldeni.
A pályázatokat továbbra is a következő címre várják: 

http://www.mediaklikk.hu/virtuozok/jelentkezes/

Múlt héten szerdán Csallóközaranyos térségében súlyos közle-
kedési baleset történt. Egyelőre ismeretlen okok miatt egy Golf 
típusú személygépkocsi vezetője áttért az út másik oldalára és 
ott csaknem frontálisan ütközött egy szabályosan haladó ka-
mionnal. A baleset során a személygépkocsi olyannyira meg-
sérült, hogy utasát csak a tűzoltók tudták kivágni a roncsból. 
A férfit a komáromi kórház aneszteziológiai osztályára vitték, 
de néhány napja már a sebészeti osztályon kezelik. Fejsérülést, 
agyrázkódást és felszíni zúzódásokat szenvedett. Gyógykezelé-
se 2-3 hetet vesz igénybe.

Lapunk  
tartalmából:

● Személyes emlékek Jókai 
Mórról 2. oldal

● Jól érzik magukat folyó-
inkban a nutriák 2. oldal

● Este 10-ig lesz csak patika-
ügyelet 3. oldal

● Közös izgulás az Oscar-díjért 
 3. oldal

● Dupláztak a kosarasok 
 8. oldal

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  w w w. d u n a t a j . s k  n  a  facebook-on is  n 
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A természetjárók a megmondhatói 
annak, hogy ez az idei, helyenként 
a tavaszi időjárásra emlékeztető tél, 
mennyire megtéveszti még a termé-

szet évezredes rendjéhez szokott va-
don élő állatokat is. Mindez nagyon jól 
érzékelhető például az utóbbi időben 
a Duna mentén szinte mértéktelenül 

elszaporodott nagy testű rágcsálók, 
az úgynevezett nutriák, más nevükön 
mocsári hódok, illetve hódpatkányok 
viselkedésén. 

Ezek a mókás állatok, ame-
lyeket erőteljes törzs, hosszú, 
hengeres farok, rövid, vastag 
nyak és vaskos fej jellemez, 
ma már megtalálhatjuk a fo-
lyók holtágaiban, tavakban 
és kanálisokban egyaránt. A 
hódoktól eltérően, amelyektől 
nem könnyű őket megkülön-
böztetni, a nutriák az állóvi-
zeket kedvelik, nem építenek 
úgynevezett hódvárat és job-
bára növényevők. A partolda-
lakba vájnak maguknak na-

gyobb üreget, amelyet száraz 
fűvel kibélelnek, s abban töltik 
a telet. Nem alszanak ugyan 
téli álmot, ám amikor bekö-
szönt a zord idő, inaktívak. 
Ez nem mondható el az idei 
télről, amikor a természetben 
jártamban nem egyszer vol-
tam a szemtanúja annak, hogy 
a tavaszt idéző napsütésben a 
nutriák – olykor akár egy tu-
catnyian – vidáman úszkáltak, 
melengették végtagjaikat a 
sápadt napsütésben, majd vi-

dáman falatoztak a partoldal 
zöld füvéből. Füttyszerű han-
gokat hallatva kommunikáltak 
egymással, s amikor veszélyt 
éreztek, morgásszerű hanggal, 
s olykor farokcsapkodással 
figyelmeztették egymást. S 
mivel az általam megfigyelt 
nutriacsalád – kénytelen-kel-
letlen – társbérlőként osztozik 
ugyancsak a területén áttelelő 
hattyúpárral, amely szintén 
területvédő és nem tűr meg a 
környezetében más élőlényt, 

ez gyakori perpatvart ered-
ményez a nutriák és a hattyúk 
között. S mivel egyik fél sem 
enged a „negyvennyolcból”, 
némi kergetőzés után, úgy 
látszik, mégis megférnek egy-
mással. S mivel a vadon élő 
állatok szokatlan viselkedése a 
valódi tavasz korai beköszön-
tét sejteti, ez a kényszerű társ-
bérlet valószínűleg már nem 
tarthat sokáig...

NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

Gyógyszertár sem tart 
nyitva este 10 óra után

Az egészségügyi minisztérium 
ősszel javaslatot dolgozott ki 
arra vonatkozóan, hogy min-
den járásban működjön gyógy-
szertári ügyelet. A kormány 
múlt héten szerdán jóváhagyta 
a gyógyszertörvény módosí-
tását, amelynek értelmében 
minden járásban legalább egy 
gyógyszertári ügyeletnek kell 
működnie. Ezek a gyógyszer-
tárak este 22 óráig tartanak 
majd nyitva, akárcsak az orvosi 
ügyeletek. 
A minisztérium ezzel szeretné 
orvosolni azt a hosszú ideje 
fennálló problémát, melyre a 
lakosság már régóta figyel-
meztette a tárcát, miszerint 
az esti órákban sokszor nincs 
lehetőség az orvos által felírt 
gyógyszer beszerzésére, mivel 
a gyógyszertárak akkor már 
zárva tartanak. 
A törvénytervezet rendezi a 
gyógyszertárak létrehozásának 
és üzemelteté-
sének kérdését 
is. Az eredeti 
tervekkel ellen-
tétben azonban 
laikusok to-
vábbra is üze-
mel te the tnek 
majd gyógy-
szertárakat. Egy 
ideig ugyanis a tárca fontolgat-
ta, hogy ezt csak gyógyszerészi 
végzettséggel rendelkezők te-
hessék meg. Mivel a Penta cég-
csoport a múlt év végén jelezte, 
hogy ha szükséges, akkor az al-
kotmánybírósághoz fordulnak 
az ügyben, a jelenlegi törvényi 
szabályozás értelmében bár-
milyen jogi személy irányíthat 
gyógyszertárat, amennyiben a 
gyógyszertárnak van megfe-
lelő végzettséggel rendelkező 

szakmai helyettese is. A tör-
vénytervezett módosításában a 
gyógyszertárak szakmaiságá-
nak megerősítését azzal kíván-
ják elérni, hogy megnövelik a 
szakmai helyettesek felelőségi 
körét.
Múlt év áprilisától van érvény-
ben az úgynevezett sürgősségi 
ellátórendszert. Ennek kereté-
ben a betegeknek 48 órán belül 
hozzá kell jutniuk a gyógysze-
rükhöz. Ez a sürgősségi ellátó-
rendszer arra kötelezi a gyógy-
szerek gyártóit, a terjesztőket és 
a gyógyszertárakat, hogy 48 órán 
belül adják ki a betegnek az or-
vosságot, ellenkező esetben ma-
gas birsággal sújthatják őket. A 
tapasztalatok szerint ezt a rend-
szert eddig az adott lehetőséget 
nem használták ki a páciensek. 
A tervezett törvénymódosítás 
elfogadása után ünnepnapo-
kon, munkaszüneti napokon és 
hétvégéken a gyógyszerkiadás 

határideje a 
legközelebbi 
munkanapra 
tolódik majd 
ki, ezáltal 
csökkentenék 
az arányta-
lanul magas 
köl tségeket . 
A gyógyszer-

törvény módosítása 2018 júni-
usában léphet majd érvénybe, 
amennyiben jóváhagyja a par-
lament és a köztársasági elnök. 
Az első figyelemfelkeltések 
azonban már megtörténtek, hi-
szen az este 10 óráig üzemelő 
orvosi ügyeletektől sokszor több 
kilométeres távolságban vannak 
az ügyeletes gyógyszertárak, s 
mire odaér a beteg a recepttel, 
előfordulhat, hogy a patika már 
bezárt…

Tuba János: Emlékeim Jókai  Mórról
Száz évvel ezelőtt, Jókai Mór születésnapja alkalmából ve-
tette papírra Tuba János, aki a komáromiak közül talán a 
legközelebb állt a nagy magyar mesemondóhoz, alábbi visz-
szaemlékezését, amelynek olvastán kikerekedik előttünk 
aranytollú nagy földink jóságos emberi mivolta.

Innen indult el világhódító útjára. Komárom adta őt a hazának, az 
egész világnak. Az ő dicsősége a mi dicsőségünk. A szülőváros 
nem lehet hálátlan legnagyobb fiának emlékei iránt. Ha még tet-
tekkel nem is róhattuk le méltó hálánkat, addig is, míg eljő ennek 
az ideje, ápoljuk kultuszát, elevenítsük meg olykor-olykor dicső 
emlékezetét, tegyünk tanúbizonyságot és büszkén hirdessük, 
hogy elsősorban a mienk volt, még haló porában is mi követeljük 
őt magunkénak. Keressük föl és gyűjtögessük még a legapróbb 
emlékmorzsákat is, amelyek reá, és különösen hozzánk való vi-
szonyára vonatkoznak.
Mint annyi más százezrek, én is Jókai imádó vagyok. Nem csak 
örök életű műveinek hatása váltja ki lelkemből e kultuszt. Azok 
közé a szerencsés és boldog emberek közé tartozom, akik a leg-
közvetlenebb közelségben állottunk a költőfejedelemhez. Már 
ifjúságomtól kezdve éreztem atyai jóindulatát, szeretetét. Még 
hosszú évek múltán is, midőn pedig már deresedő fejjel jártam 
az élet országútján, rendesen így szólított: „Te gyerek”. Első em-
lékeim még a budapesti Stáció utcai (most Baross utca) sárga 
házhoz vezetnek. Saját háza volt, ott élt az ekkor már a színpad-
tól visszavonult nejével, Laborfalvi Rózával. Itt fogadta később a 
város díszpolgári oklevelét hozó városi küldöttséget is. E lakásán 
többször megfordultam. Időnkénti pesti tartózkodásomnak koro-
nája mindig az ő meglátogatása volt.
Még most is élénk emlékemben van a költő elég tágas dolgozó-
szobája a maga nagy „költői rendetlenségében”, hatalmas íróasz-
talával és annak közelében egy közepes nagyságú, szép kivitelű 
tulipános ládával, mellyel az 1881. évben tartott első komáromi 
iparkiállítás vezetősége – boldog emlékű Fogthüy Dénes javas-
latára rótta le hódolatát Komárom nagy szülöttje iránt. Büszkén, 
örömmel mutogatta látogatóinak a komáromiak ez előtte mindig 
kedves ajándékát, melynek „ládafiában” az ajándékozók gyön-
géd figyelme elhelyezte a költő születési anyakönyvi kivonatát, 
komáromi iskolai bizonyítványainak hiteles másolatát, egykori 
itteni tanulótársainak hiteles névjegyzékét, valamint szülőházá-
nak és a családi háznak fotográfiáját is.
Írói működésének ötvenéves jubileuma alkalmából még egy tuli-
pános ládával kedveskedtek neki a komáromiak. Az akkor fenn-
állott itteni női iparegyesület lepte meg ezzel a valóban művészi-

es kivitelű, inkább asztaldíszül szolgáló, kis méretű, ébenfából, 
hímzésbetétekkel készült remekkel, melynek rajza Bottay Kál-
mán, művészi hímzése pedig Schlosszer Hermin, a női ipariskola 
kiváló tanítónője kezéből került ki.
Később még szorosabb, még bensőbb összeköttetésbe jutottam 
„Móric bácsival”. Hivatásom az esztendő jelentékeny részében 
Budapesthez kötvén, érintkezésünk bensőbb és sűrűbb lett. Kö-
zel másfél évtizeden keresztül hetenként legalább egyszer-két-
szer, néha többször is megfordultam az akkor már a Bajza ut-
cában rakott családi fészekben. Ma a Petőfi Múzeum van benne 
elhelyezve. A földszinten lakott veje, Feszty Árpád és neje. Az 
emeleten volt a közös ebédlő és magának az „öreg úrnak” lakása. 
Az ebédlő falait a francia forradalom nagy alakjainak fametsze-
tű arcképei díszítették, melyek egykor Petőfi Sándor lakásának 
voltak jellemző ékességei. Kisebb-nagyobb társasággal együtt, 
de leginkább szűk családi körben igen gyakran élveztem a ked-
ves ház vendégszeretetét. Az is sokszor megesett, hogy Árpádék 
jouron, estélyen vagy színházban lévén, Móric bácsival kettes-
ben iddogáltuk a pompás „svábhegyit”, saját termésű borát és 
fogyasztottuk el a mindig magyaros vacsorát. A magyar konyha 
legjellegzetesebb és a gyomrot legjobban próbára tevő termékei 
– élükön a „körmös bablevessel”, „csíkos káposztával”, töpör-
tyűs pogácsával, kapros túrós lepénnyel, stb. voltak legkedve-
sebb ételei. A franciáskodó konyhát nem szerette. Egyenesen 
dühbe gurult például a cukrozott túrós lepénynek még a láttára is. 
A „desszert”rendszerint svábhegyi gyümölcs volt, saját termésű 
pompás körte vagy alma. Boraira és pomológiai tudományának 
remekeire büszke is volt, büszkébb talán, mint az egész világot 
meghódító műveire. Azt szokta mondani, hogy az ő svábhegyije 
nem „bor” ám, hanem „szőlőlé”. Gyakori együttlétünk, de külö-
nösen a kedélyes kettesben való vacsorázás idején sokszor tere-
lődött beszélgetésünk Komáromra. Mondanom sem kell, hogy 
mindig a legnagyobb szeretettel emlékezett meg szülővárosáról. 
Nagy érdeklődést mutatott annak élete és viszonyai iránt. Sokat 
kérdezősködött itteni kortársai felől. Nem egyszer emlegette itt-
hon töltött gyermek- és ifjú évei emlékét. Ha belemelegedett a 
komáromi dolgok emlegetésébe, csakúgy gyöngyözött ajkáról a 
beszéd az ő kellemes, megnyerő bariton hangján, mely mindig 
megtalálta az utat a szívekhez.
Én csak úgy faltam a beszédét. Részint egyidejű feljegyzéseim, 
részint visszaemlékezésem alapján akár egy kötetre valót is össze 
tudnák írni azok érdekes anyagáról. Talán majd egyszer meg is 
írom. Most – midőn e hevenyészett sorokat vetem papírra – csak 
két kedves részletet ragadok ki.

Egy alkalommal a pompás 
svábhegyi szürcsölgetése 
közben a jó öreg – szoká-
sa szerint – ismét zengte e 
„szőlőlé” dicséretét :
– Ugy-e gyerek – pompás 
itóka ez!?
Bennem is, mint akkor új-
donsült monostori szőlő-
birtokosban – felébredt a 
dicsekvés ördöge. 
– Pompás, Móricz bácsi, de 
hidd el – a „monostori „ se 
kutya ám!
– Ugyan, hallgass azzal a „rabvallatóval”!
– Tudom, hogy már egyik munkádban is így bélyegezted meg. 
Talán akkor igazad is volt, de most már a mai monostorink is 
kiállja a versenyt, ha nem is a svábhegyivel, de a jó asztali bo-
rokkal.
– No, azt már szeretném látni!
– Hát meg fogod látni, kedves Móric bátyám!
Hazajövén, miután a magam egy-két éves monostorijával még-
sem mertem a „platzra” kiállni, fölkerestem az én jó öreg monos-
tori szőlőbirtokos társam, Zechmeister János barátomat, akinek 
akkortájban már 8-10 éves itteni termésű, jól kezelt borai voltak, 
és közöltem vele Jókaival folytatott disputámat. 
– Küldj egy-két flaskó kóstolót a te borodból az öregnek!
Szívesen vállalkozott rá. Nyomban kiválasztottuk a legjobb év-
járatot. Talán tízéves tisztes múlt állott már a háta mögött. Szü-
lőanyja, Monostor is alig ismert volna rá, olyan zamatos, jó bor 
volt.
„Monostori rabvallató” vignettával ellátott négy palackkal küld-
tünk el abból postán az írófejedelem címére. A hatás nem maradt 
el. Győztem. A válasz gyorsan megérkezett. Sajátkezű levélben 
köszönte meg a küldeményt Zechmeister Jánosnak, melyben mea 
culpát mondva, feloldotta a monostorit a „rabvallatóvá” történt 
minősítés átka alól. Levele ma is ott van berámázva Zechmeister 
bátyánk szőlőhajlékában. Büszkék is rá a monostoriak! Csak az 
bántja őket, hogy még Jókai Mór ítélete dacára is akadnak, és 
pedig – sajnos – szép számmal tamáskodók, akik még ma sem 
akarják felmenteni a monostorit a rabvallató képesség szörnyű 
vádja alól.

(Folytatása következik)

Jóváhagyta a kormány a gyógyszertörvény módosítását, 
amelynek értelmében minden járásban minimum egy 
gyógyszertári ügyeletnek kell működnie. Ezek a gyógy-
szertárak este 22 óráig tartanak majd nyitva, akárcsak az 
orvosi ügyeletek.
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A Selye János Gimnázium diákjainak
 sikerei a matematikaolimpián

A komáromi Selye János 
Gimnázium diákjai már eb-
ben a tanévben is több értékes 
helyezést, díjat szereztek a 
regionális előkészítő jellegű 
matematikaversenyeken. A 
felsőbb évfolyamok tanulói 
számára a tanév kicsúcsoso-
dása mindenképpen a mate-
matikaolimpia A kategóriá-
jának kerületi versenye volt, 
melyet a középiskolások 3-4. 
évfolyama számára rendeztek 
Nyitrán. Ezen a versenyen is-
kolánkat 10 tanuló képviselte 
a 44 résztvevő között. A ver-
seny eredménye nagy örömre 
adott okot számunkra, hiszen 
az összesen 14 eredményes 
megoldó közül heten kerültek 
ki diákjaink közül, többen is 

igen előkelő 
helyen végez-
tek: Markó 
Anna Erzsé-
bet 2., Csap-
lár Viktor 5., 
Klučka Vivien 
és Pszota Máté 
pedig 6. lett.
Diákjaink si-
kereiben nagy 
érdeme van 
felkészítő ta-
n á r a i k n a k : 
Horváth Ka-
talin, RNDr. 
Bukor Emőke, RNDr. Édes 
Erzsébet, PaedDr. Horváth 
Fél Szilvia munkájának.
Tanulóinknak a továbbiakban 
is hasonlóan szép sikereket 

kívánunk a tanulmányi verse-
nyeken.  -ft-
Felvételeinken: 1. A ver-
senyzők – felső sor: Jánosde-
ák Márk, Pszota Máté, Šiška 

Dávid, Bukor Benedek; 
alsó sor: Czibor Dóra, 
Klučka Vivien, Mar-
kó Anna Erzsébet * 2. 
Közös fénykép a felké-
szítő tanárokkal – felső 
sor: RNDr. Édes Erzsé-
bet, Jánosdeák Márk, 
Pszota Máté, Šiška 
Dávid, Bukor Benedek, 
RNDr. Bukor Emőke; 
alsó sor: Czibor Dóra, 
Klučka Vivien, Markó 
Anna Erzsébet, Hor-
váth Katalin.

Március 4-én, vasárnap este tíz órá-
tól rendhagyó rendezvénnyel készül 
a komáromi Selye János Gimnázi-
um a neves amerikai filmszemlére, 
az Oscar-díjátadó gálára. Az Ame-
rikai Filmművészeti és Filmtudo-
mányi Akadémia a legjobb idegen 
nyelvű filmek kategóriájában jelöl-
te Oscar-díjra Enyedi Enikő Test-
ről és lélekről szóló filmjét, mely 
tavaly a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 
már elnyerte az Arany Medve-díjat, a film 
főszereplőjét, Borbély Alexandrát pedig az 
év európai filmszínésznőjének választották.
Az érdeklődők és a nagycétényi származá-
sú színésznő rajongói, ismerősei, barátai 
közösen nézhetik a gálát és szurkolhatnak 
a gimnázium volt diákjának, Borbély Ale-
xandrának. Alexandra 2002 és 2006 között 

volt a komáromi gimnázium tanu-
lója. Gimnazistaként már szerepelt 
a GIMISZ színjátszó körben Kiss 
Péntek József rendezése és Csen-
gel Mónika segédrendezése alatt, a 
Csárdáskirálynő egyik főszerepét 
alakítva. Március negyedikén este 
tíz órától másnap reggelig televízi-
ón keresztül élő adásban követhetik 
az érdeklődők a gimnázium patinás 

épületében az Amerikai Egyesült Államok 
legrangosabb filmművészeti díjának díj-
kiosztó gáláját. Mivel másnap kezdődik a 
tavaszi szünet, ezért a diákok is eljöhetnek, 
de minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
A rendezvény ingyenes, viszont előzetes re-
gisztrációhoz kötött: jelentkezni a posta@
sjg.sk e-mail-címen vagy a 035/77 31 312-es 
telefonszámon lehet március 2-ig.

Előadás a „komáromi” 
király életéről

Komáromban született 1440. 
február 22-én az a koronás fő, 
akit később V. László néven je-
gyez a történelem. Apja Albert 
magyar, német és cseh király, 
anyja pedig Luxemburgi Erzsé-
bet volt. V. László Habsburg-
házi magyar király, Ladislav 
néven pedig cseh király lett.

Rá emlékezhetnek majd azok, 
akik február 20-án (kedden) 
ellátogatnak a dél-komáromi 
Jókai Mór Városi Könyvtár-
ba, ahol Mgr. Bencze Dávid, 
az Eszterházy Károly Egye-
tem doktorandusza tart majd 
előadást V. László élete cím-
mel.

Az elmúlt napokban Juhász György, a Selye János 
Egyetem rektora, valamint Andruskó Imre, a komá-
romi Selye János Gimnázium igazgatója, a Johannita 
Rend Magyar Tagozata előtt adtak tájékoztatást az ál-
taluk vezetett tanintézményekről. 
A két komáromi intézmény 
vezetője Szabó Árpád mér-
nök, a Johannita Rend Ma-
gyar Tagozatának szlovákiai 
tagja javaslatára vett részt a 
rendezvényen. A találkozó 
sikerét bizonyítja az intéz-
mények között megkezdett 
együttműködés is, hiszen a 
Johannita Rend Magyar Ta-
gozata lehetőséget biztosított 
a Selye János Gimnázium 
diákjai számára, hogy be-
kapcsolódjanak a rend által 
meghirdetett pályázatba. A 
pályamunkákat a Kárpát-me-

dencei magyar középiskolák 
protestáns diákjaitól várják II. 
András és a Johanniták kap-
csolata, különös tekintettel a 
keresztes háborúkra témában. 
A legjobbnak ítélt dolgozatok 
szerzőit értékes jutalmak vár-
ják, az első három helyezett 
egy hordozható számítógép-
pel, valamint egy-egy tablet-
tel lehet gazdagabb. 
Bízunk benne, hogy a frissen 
kialakult kapcsolat hosszú 
éveken át tartó, gyümölcsöző 
együttműködést eredményez. 

Vajányi Orsolya

A Johannita Rend 
képviselője a gimiben

Lesz, vagy nem óraátállítás?

A nyári időszámításnak, illet-
ve az óraátállításnak nálunk is 
vannak ellenzői és helyeslői is. 
De vajon honnan ered, milyen 
régre nyúlik vissza ez a gyakor-
lat és mi indokolta a bevezeté-
sét? A nyári időszámítás gon-
dolata az amerikai diplomata 
és feltaláló, Benjamin Franklin 
nevéhez köthető, aki párizsi 
nagykövetként 1784-ben le-
velet írt a Journal of Parisnak 
„felfedezéséről”, miszerint a 
nap, amint felkel, rögtön fényt 
ad, így az éjszakai bagoly mód-
jára élő franciák gyertyaégető 
módszere nem a leghatásosabb 
és nem túl költségkímélő.
Mások a nyári időszámítást 
sokkal komolyabban vették, 
különösen az angol William 
Willett, aki 1908-ban a par-
lament elé terjesztette az óra 
előreállításának ötletét a nyá-
ri hónapokra vonatkozóan, 
ám elképzelését lesöpörték az 
asztalról. Willet kitartó volt, 
javaslatát 1909-ben, 1910-ben 
és 1911-ben ismételten benyúj-
totta, ám a parlament minden 
egyes alkalommal elutasította 
azt. Willet nem tudta meggyőz-
ni a briteket a nyári időszámítás 
szükségességéről, ám a néme-
teknek sikerült. 1916-ban, az 
I. világháború közepén Német-
ország bevezette az óraátállí-
tás rendszerét, hogy energiát 
takaríthassanak meg a háborús 
erőfeszítések miatt. Nagy-Bri-
tannia egy hónappal később kö-
vette a németek példáját.
Amikor az Egyesült Államok 
1918-ban belépett a háborúba, 
ott szintén bevezették a nyári 
időszámítást. Wilson elnök a há-
ború után is meg akarta tartani, 
ám a vidéki farmerek ellenezték 
azt, mert a munkájuk a nap ál-
lásától függött. Az új időszámí-
tás zavart okozott a városiakkal 
való kapcsolatukban, ami azért 
volt fontos, mivel nekik akar-
ták eladni megtermelt árujukat. 
Mikor a Kongresszus hatályon 
kívül helyezte az új rendszert, 
Wilson megvétózta az intézke-
dést, ám a törvényhozás felülírta 
a vétót, ami meglehetősen ritkán 
fordult elő.
A II. világháború idején az óra-
átállítás rendszere ismét előke-

rült: szintén a háborús erőfe-
szítések miatt szerettek volna 
időt megtakarítani. Az Egyesült 
Államokban a japánok Pearl 
Harbour ellen indított táma-
dása után vezették be. Ezúttal 
azonban amikor ismét hatályon 
kívül helyezték a nyári időszá-
mítási rendszert, néhány város 
megtartotta azt. Ez a kettősség 
teljes káoszt eredményezett, így 
nem tarthatott sokáig. 1966-
ban a Kongresszus bevezette 
a Uniform Time Act-et, amely 
meghatározta az egységes ren-
det. A szövetségi kormányzat 
azokat a napokat is meghatá-
rozta, amikor előre, illetve hátra 
kell állítani az időmérő eszközt, 
elejét véve a városok önkényes 
időszámításainak.
Azóta a Kongresszus három 
alkalommal bővítette a nyári 
időszámítás hosszát: az 1970-
es évek energiaválsága során, 
az 1980-as években és végül 
2007-ben. Ma a nyári időszá-
mítás a március és november 
köztti időt öleli fel. Az említett 
változásokra vonatkozó legfőbb 
érveket az energiatakarékosság 
szolgáltatta.
Szlovákiában a nyári időszámí-
tást először 1916 és 1918, vala-
mint 1940 és 1949 között, majd 
harminc év szünet után vezették 
be ismét. 1999 volt az első év, 
amikor a nyári időszámítás ok-
tóberben ért véget, egészen ad-
dig szeptember végén. 
Ennyit az óraátállítás történe-
téről, s most térjünk vissza a 
jelenbe. Az uniós parlament 
384 igen szavazattal, 153 ellen-
szavazattal, 12 tartózkodással 
elfogadott állásfoglalása szerint 
az állampolgári kezdeményezé-
sek azt mutatják, hogy a széles 
nyilvánosság egészségi okokra 
hivatkozva ellenzi az évente 
kétszer, márciusban és október-
ben esedékes óraátállítást.
Rámutattak, számos tanul-
mány sikertelenül próbálkozott 
meggyőzően bizonyítani a sza-
bályozás előnyeit, az emberi 
egészségre gyakorolt negatív 
hatásokat azonban rendre ki-
mutattak. Az EP-képviselők ál-
lásfoglalásukban felszólították 
az Európai Bizottságot, hogy 
végezzen alapos értékelést 

a nyári időszámításról szóló 
irányelvről, és szükség esetén 
tegyen javaslatot annak felül-
vizsgálatára.
A 2001-ben hatályba lépett je-
lenlegi nyári időszámításról 
szóló irányelv harmonizált idő-
pontot ír elő a nyári időszámí-
tás kezdetét és végét illetően az 
egész unióra vonatkozóan azzal 
a céllal, hogy segítse a belső 
piac hatékony működését.
Az Európai Bizottság január 
végén döntött, hogy informáci-
ókat gyűjt arról, mi indokolhat-
ja a nyári és a téli időszámításra 
vonatkozó irányelv módosítá-
sát. Az uniós bizottság tájékoz-
tatása szerint a közlekedésre, 
az energiamegtakarításra és az 
emberi egészségre gyakorolt 
hatását mérlegelik.
Az óraátállítás kérdésének na-
pirendre tűzését Finnország 
kezdeményezte azt követően, 
hogy állampolgárok tízezrei 
kérték a finn kormányt, a jövő-
ben tekintsen el az évi kétszeri 
óraátállítástól, és maradjon a 
nyári időszámítás.

-zsu-

Ódor Lajos lesz
a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke
A parlament elfogadta azt a beadványt, miszerint a Szlovák Nemzeti 
Bank legújabb alelnöke Ódor Lajos legyen. A kinevezésére irányuló ja-
vaslatot a pénzügyminisztérium terjesztette be és a tárca szerint Ódor 
Lajos minden olyan elvárásnak és követelménynek megfelel, amelyet 
a Szlovák Nemzeti Bank alelnökének teljesítenie kell. Ódort Andrej 
Kiska köztársasági elnök fogja hivatalosan kinevezni. A nagykeszi il-
letőségű Ódor két gyermek édesapja. A Selye János Gimnáziumban vé-
gezte középiskolai tanulmányait, majd a Komenský Egyetemen végzett 
matematika-manager szakon, közgazdász, korábban a Pénzügypolitikai 
Intézet (Inštitút finančnej politiky-IFP) igazgatói posztját is betöltötte. 
Tagja volt az SZNB Tanácsának, valamint a Költségvetési Tanácsnak is.

KOMVaK
Komárom város Víz- és Csatornaművek, Rt.
Székhelye: E. B. Lukács utca 25, 945 01 Komárom

Felhívás 
Komárom városának és városrészeinek

Örsújfalu, Munkásnegyed, Gadóc és Gyulamajor
vízfogyasztói részére

Az életkörnyezet megóvása, valamint Komárom város és város-
részei lakossága életszínvonalának emelése céljából kiépítettük 
csatornahálózatunkat az egyes ingatlanokhoz csatlakozó elága-
zásokkal együtt. Az ezzel összefüggő munkálatok kollaudálását  
2009-ben fejeztük be, azonban sok ingatlan városi csatornarend-
szerre való rákötése a mai napig nem történt meg, bár ez már adott 
lehetőség, s egyúttal kötelesség is volt.
Ez okból a KOMVaK Rt. Komárom felhívja az ebben érdekelt 
tulajdonosok figyelmét, hogy intézkedjenek az ingatlanjuk városi 
csatornahálózatra történő rákapcsolása ügyében a 442/2002 sz. tör-
vény 23. §-ának 2. bekezdése szerint, amely ezt a feladatot előírja. 
Az idézett törvény 40. §-a 1. bekezdésének e) pontja értelmében 
szabálysértésnek számít, ha az ingatlan nincs rácsatlakoztatva a 
csatornahálózatra olyan településen, ahol van ilyen hálózat, vagyis 
ilyen esetben büntetőeljárás léphet életbe.
Az ingatlan a hálózatra történő rácsatlakozását a 2018-as év végéig 
kell elvégezni. Amennyiben a tulajdonos nem teljesíti a 442/2002 
sz. törvény 23. §-ának 2. bek. által megszabott kötelességét, a 
KOMVaK Rt. tudatja ezt a tényt a Komáromi Járási Hivatal élet-
környezetért felelős osztályával, amely a törvénysértéseket intézi 
és bírságot ró ki. A bírságot ismételten is kiróhatja, ha a szabály-
sértés továbbra is fennáll. A nyilvános hálózatra történő rácsatlako-
zás módjáról tájékoztatást nyújtunk a következő telefonszámokon: 
035/3214008, 035/3214009 műszaki részleg. Szükség esetén a 
konkrét megoldás megvitatható az ügyben illetékes mesterünkkel, 
Burgel Tiborral, a 0905 413 825-ös telefonszámon.
Egyúttal figyelmeztetjük Önöket, hogy mind az esővíz elveze-
tése, mind a szennyvíz bevezetése tilos a rácsatlakozés nélküli 
városi csatornahálózatba.

Mgr. Patrik Ruman a Rt. vezérigazgatója
Tel. : 035/773 10 73 – titkárság

Elsőnek az ógyallai tűzoltók 
érkeztek annak a balesetnek 
a helyszínére, amely csütör-
tökön történt az ímelyi út 
kijáratánál, ahol személy-
gépkocsi ütközött egy ka-
mionnal. A szétroncsolódott 
kocsiból úgy kellett kivágni 
a 32 éves pati illetőségű M. 
Istvánt. A rohammentő az 
eszméletlen férfit az érsekúj-
vári kórház baleseti sebésze-
tére szállította, a hét végén 
viszont a pozsonyi érsebé-
szeti klinikára kellett átszál-
lítani. Állapota válságos.

Csaknem tragédia

Beszéljük meg!
Az MKP gútai alapszervezete 
február 21-én, 17 órától nyil-
vános lakossági fórumot tart a 
városi művelődési központban, 
ahol többek között Varga Péter, az 
MKP országos alelnöke tart tájé-
koztatót a csereföldekkel és pót-
földekkel kapcsolatos bejelentési 
kötelességekről. Dr. Viola Miklós 
a Komáromi járás mentőszolgá-
latával kapcsolatos változásokról 
és lehetőségekről, Berényi József, 
az MKP alelnöke a Nemzeti Ki-
sebbségvédelmi Kezdeménye-
zés – Mionority SafePack eddigi 
eredményességét és fontosságát 
tárja az érdeklődők elé. A fórumot 
Horváth Árpád polgármester zár-
ja, aki a város közútjainak felújí-
tási szándékát ismerteti.

Éjszakai közös izgulás az Oscar-díjért

Az Európai Parlament képviselői február 8-án elfogadott állásfoglalásukban az évente két-
szer esedékes óraátállítás szükségességének felülvizsgálatát kezdeményezték. A szakemberek 
szerint ugyanis a mellette szóló érv, miszerint energiát takaríthatunk meg általa, a korszerű 
energiatakarékos világítástechnikának köszönhetően már nem mérvadó, az orvosok vélemé-
nye szerint viszont káros az egészségre, alvászavarokat, fejfájást, szív- és egyéb panaszokat 
okoz, mert felborítja a szervezet biológiai egyensúlyát.
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

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

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

Időszerű kérdés

humor-csokor
A nyúl bemegy a boltba, és kér a medvétől két répát.
– Nincsen! – válaszolja a medve.
A nyuszika szomorúan elkullog. két óra múlva ismét bemegy a boltba:
– Két répát kérek!
– Nincs, de ha még egyszer bejössz, és kérsz két répát, kilapítalak egy
kalapáccsal, és a kutyáknak adlak vacsorára!!!
A nyuszika elkullog, de két óra múlva újra bemegy a boltba:
– Van kalapács?
– Nincs.
– És kutyák?
– Azok sincsenek!
– Akkor kérek két répát!
Móricka kérleli az apját:
– Apu, a szülinapomra veszel nekem egy dobfelszerelést?
– No persze, hogy aztán egész nap püföljed nekem!
– Ne aggódj, majd csak akkor püfölöm, ha alszol..
Jósnő ül a kristálygömb előtt és így szól a vendéghez:
– Látom, hogy két gyereke van.
– Azt maga csak hiszi. Összetörheti a kristálygömbjét, ezek szerint nem
ér semmit, mert nekem három gyerekem van!
– Azt maga csak hiszi...

Növényvédelem
Február a kertekben

Néhány napfényes, enyhe 
nap után a február megaján-
dékoz bennünket az első 
tavaszi virágokkal. Védett 
helyen már előbújik a tél-
temető, a korai krókusz és 
a hóvirág. De ugyanilyen 
gyorsan újra hótakaró alá 
kerülhetnek. A kora tavaszi 
virágokban ez azonban nem 
tesz kárt. Ha a hideg „cso-
magolás” elolvad, tovább 
virágoznak, mintha mi sem 
történt volna.
Lassan a kerti munka is el-
kezdődhet. Használjunkki 
minden kedvező napot, hogy 
márciusban ne legyen egy-
szerre annyi tennivalónk.
Gondoskodjunk már febru-
árban a tavaszi vetőmagok-
ról. Az előző évről megma-
radt (felbontott) vetőmagot 
vesse csíráztatási próba alá. 
Tegyen 10 magot nedves 
papír közé. Ha több, mint 5 
kicsírázik, érdemes elvetni.
Ne spóroljunk, ha vető-
magot vásárolunk. Csak a 
minőségi vetőmagok ga-
rantálják a jó termést. Ha 
meg nem készítettük el a 
zöldségágyás tervét, most 

már feltétlenül tegyük meg. A 
cserélendő és vegyes kultúrá-
kat gondosan fel kell tüntetni. 
Ezzel elkerülhető a talaj egy-
oldalú kihasználtsága.
Jó időben szórhatunk trágyát 
és meszet az ágyásokra. Eze-
ket a hó bemossa földbe. Csak 
ott használjunk mésztartalmú 
trágyát, ahol a talaj valóban 
mészhiányos. A kereskedelem-
ben kapható olyan mészteszt, 
mellyel rövid idő alatt meg-
állapítható, hogy a kert földje 
savas, lúgos vagy kiegyensú-
lyozott. A legtöbb növény szá-
mára az enyhén savas (6-7-es 
pH értékű) talaj előnyös.
Ha a föld nem fagyos, gon-
dozhatja az ágyásokat kom-
poszttal vagy trágyával. Eze-
ket a felső talajrétegbe kell 
begereblyézni.
Február közepe táján kell 
beüzemelni a melegházban a 
padlófűtést. A talajt 60-70 cm 
mélyen kell felásni. (A fagy 
miatt jobb ezt a munkát még 
késő ősszel elvégezni).
A mélyedést töltsük meg friss 
lótrágyával, 30-40 cm vasta-
gon döngöljük le. A legfel-
ső réteg 20 cm-nyi jó érett 

humusz legyen. Zárjuk be 
az ablakokat. Néhány nap 
múlva a forró, rothadó trá-
gya úgy felmelegíti a földet, 
hogy kedvező időben el le-
het vetni az első magokat.
Üvegházban, vagy meleg 
trágyaágyásban már feb-
ruár második felében lehet 
karalábét, tavaszi salátát és 
retket vetni. A karalábét és 
a salátát ablakpárkányon 
hajtassuk elő. Ezeket a nö-
vényeket márciusban már ki 
lehet ültetni a kertbe, első-
sorban fóliasátorba. A zellert 
is korán el kell vetni, mert 
lassan fejlődik. Csíráztatá-
sához sok melegre van szük-
ség. Ezért már februárban 
cserépben vagy üvegházban 
kell előnevelni.
Az enyhébb napok azonban 
ne tévesszenek meg ben-
nünket. A télnek még nincs 
vége! A hideg, nedves földbe 
elvetett magok elpusztulnak. 
Csak egészen enyhe időben 
lehet február közepétől el-
kezdeni a bab és spenót ve-
tését. Ha biztosra akarunk 
menni, 2-2 babszemet te-
gyünk cserépbe, jó védetten, 
üveg mögött, mérsékelt me-
legben csíráztassuk elő.
Ezekben a hetekben kell 
elvégezni a bokrok és zöld-
ségágyások takarítását. A 
felaprított ágak kiválóan al-
kalmasak komposztálásra. 
Fagymentes napokon, ha 
nincs hó, ne feledkezzünk 
meg az örökzöldek öntözé-
séről. la-

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

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

2018-ban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Komárom
UHLIE– DREVO NA KÚRENIE 

SZÉN – TŰZIFA

Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók

kályhák (Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nem kell mindig min-
denkit szembesítenie a személyes véleményével, de az is túlzás, 
hogy látszólag mindenkit szeret és megért, miközben tele van 
másoknak tett szemrehányásokkal. Ha valakit nem kedvel és 
nem tisztel, akkor – saját érdekében – ez a külvilágban is meg 
kell hogy jelenjen.
HALAK (február 21. – március 20.) Remek érzéke van a gyere-
kekhez és ennek ezen a héten hasznát is veszi. Akárhová megy, 
megtalálják a kicsik és képesek lesznek valóban kikapcsolni 
önt. Ennek már éppen ideje is lenne, hiszen szokás szerint túl-
terhelte magát és nem érzi elég fontosnak a regenerálódást.
KOS (március 21 – április 20.) Egy ideje már a külvilágban 
keresi a boldogságot. Igyekszik úgy alakítani a környezetét és 
az abban élőket, hogy ennek elérésében segítsék önt. Cserébe 
persze ők is részesei lehetnek a felépített védett és biztonságos 
világnak, ám az tudnia kell, hogy ez egy rendkívül könnyen 
sérülő boldogság.
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten elsősorban saját 
magával foglalkozik, saját vágyaival, terveivel, ezért külső 
szemlélő számára önzőnek tűnhet. Ennek ellenére fontos, 
hogy időt szakítson magára, hogy tisztán láthassa, merre is 
akar tovább haladni, min kell változtatnia, mi az, ami rendben 
működik.

IKREK (május 21. – június 21.) Az Ikrek számára az egyik 
legfontosabb hajtóerő, hogy részesei legyenek környezetük 
kommunikációs áramlásának. Folyamatosan kapniuk kell 
új nézőpontokat, információkat, tudniuk kell megosztani 
saját tudásukat. Amint talál egy ilyen közeget, úgy érzi, ha-
zaérkezett.
RÁK (június 22. – július 22.) Vegye tudomásul, hogy az 
idő nem vár önre. Egy ideje már tovább kellett volna lépnie 
és megoldást találnia a kialakult helyzetre, de ön mintha 
félne vállalni bármelyik döntést is. Nincs vesztenivalója, 
csak akkor, ha nem kötelezi el magát egyik lehetőség mel-
lett sem és kivár.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A párkapcsolat 
minden formája jelent egyfajta kölcsönös függést. Ideális 
esetben a két fél ugyanolyan mértékben ragaszkodik egy-
máshoz, ám még ekkor is okozhat nehézséget, ha egymás 
iránti érzéseiket nem ugyanolyan intenzitással fejezik ki. Ta-
lán a párja egyszerűen csak nehezen beszél az érzelmeiről.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Valakivel a kör-
nyezetében egyre fokozódik a feszültség. Tudatosan tegyen 
azért, hogy ez csökkenni kezdjen! Egy mosoly, egy barátsá-
gos gesztus nem maradhat viszonzatlanul, és ne várja, hogy 
a másik tegye meg az első lépést! Ideje, hogy újra „megsze-
lídítsék” egymást!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Úgy érzi, meg 
kellene újítania párkapcsolatát, de vigyázzon, hogy ne ijesz-
sze el párját merész ötleteivel. Csak közös megállapodás 
után változtasson, és ne legyen erőszakos, különben tovább 
erősödik partnerében az az érzés, hogy ez a kapcsolat nem 
egyenrangú és csak az ön akarata érvényesül.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Csendesebb napok-
ra számíthat és még a körülmények is arra ösztönzik, hogy 
visszavonuljon otthona békés magányába, ahol kedvére te-
het-vehet, kiélheti művészi ambícióit, esetleg olyan tevé-
kenységbe kezdhet, amely szokatlanságával felkelti érdeklő-
dését és amely akár hobbijává is válhat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha el akar érni valaki-
nél valamit, sokszor az a legbravúrosabb húzás, ha megmutatja 
érző, emberi oldalát. Az a tény, hogy lényünknek egy ilyen ben-
sőséges területét rábízzuk a másikra, felelősséget és odafigyelést 
ébreszt benne. Persze csak ha valóban őszintén beszélünk az 
érzéseinkről.
BAK (december 22. – január 20.) Olyan helyzetben, amikor a 
kusza érzelmek miatt nem lát tisztán, sokat segít, ha végiggon-
dolja a lehetőségeket, még ha nem is dönt azonnal vagy nem 
észérvek alapján. Ez a módszer csökkenti a felgyülemlett fe-
szültséget, hiszen végre felmutat egy lehetséges megoldást, és 
így könnyebben kitalál az érzelmi útvesztőből.
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C-SERVICE K.f.t. 
Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén. 

Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

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

Tel./kontakt: 
0908 944 944

* Kiadó 30 m2-es üzlethelyi-
ség Komáromban, a Petőfi 
utca 11. szám alatt. Tel.: 0905 
348 611.
* Eladó 180 kg-os hízódisznó. 
Tel.: 0915 343 546

Eladó
fűszerpaprika

Gútán
Tel.: 0908 853 224

WALDEK s. r. o. 

Bejárati ajtók
már  

43,00 eurótól
Beltéri ajtók

már
35,00 eurótól

PVC ajtók
és ablakok 

akciós áron!
www. waldek. sk

Meštianska 3019
 Komárno
Telefonszám: 

0948 252 606.

Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

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

Érdeklődjön Gútán, 
MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon: 
035/ 7720 616 * 0907163 386. 

Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

Hitelek, kölcsönök. Tel.: 0905 
928 195.

Börze Komáromban minden vasárnap
Eladás – vásárlás. Tel.: 0903762511.
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MŰSORA JÁNLAT
február 17-től  23-ig

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

TV2
7.00 TV2-matiné, 8.25 Hu-
pikék törpikék, 11.00 Az év 
háziasszonya, 12.40 Gyil-
kos sorok (amer.), 13.40 
Derült égből szerelem 
(amer.), 15.55 Korhatáros 
szerelem (magyar), 18.00 
Tények, 18.55 Amerikába 
jöttem (amer.), 21.30 Kor-
határos szerelem (magyar), 
22.30 Tulipános Fanfan 
(amer.), 0.35 Az ördög or-
szágútja (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.40 
Dallas (amer.), 12.40 
Nevelésből elégséges 
(amer.), 13.35 Mi a manó 
(amer.-német), 15.40 A 
vonal túlsó végén (amer.-
angol), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz plusz , 20.00 
A mi k is falunk (magyar), 
21.05 Halálos fegyver 
2 (amer.), 23.25 A pap 
(amer.), 1.10 Gyilkos haj-
sza (amer.)

RTL II
11.00 Robin Hood legújabb 
kalandjai (amer.), 13.00 
Larry Crowne (amer.), 
15.00 A gyanú árnyékában, 
16.00 A gyanú árnyékában, 
20.00 Több, mint testőr 
(amer.), 22.35 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 23.30 
Szalmakutyák (amer.)

M2
11.20 A meseerdő lakói, 
12.45 Vízipók-Csodapók, 
12.50 Loopdidoo, 13.10 
Tatonka tör ténetei, 15.40 
A herceg medvebőrben, 
16.40 A gumimacik, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 22.45 
MR2 Akuszt ik, 1.00 A 
döntő szavazat (amer.)

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka (né -
met) ,  13.20 Pe r u ,  Ch i le , 
13.50 Kom isz ka maszok 
Af r i kába n ( hol la nd), 
15.30 A z orosz lá n ug-
r a n i  kész ü l  (mag ya r) , 
17.55 Nő a z e sély,  18.35 
Szerencseszombat ,  19.30 
Csa k sz í n há z é s  más 
sem m i (mag ya r) ,  20.30 A 
Dal ,  23.20 Ö nök ké r t ék , 
0.50 Én a  szövésre  ad t a m 
maga m 

Duna World
11.35 Kard és kocka (ma-
gyar), 13.20 Kassai István 
zongoraművész , 14.15 
I rodalom és könyv, 16.15 
Új idők, új dalai , 16.50 
Hétvégi belépő, 19.25 
Ízőrzők, 20.00 Tóth János 
(magyar), 20.30 A Dal, 
0.15 Opera Café, 1.35 Az 
oroszlán ugrani készül 
(magyar)

Pozsony 1
13.00 Téli olimpiai játé-
kok, 15.55 Énekel a föld, 
17.55 A szocializmus fé-
tisei, 18.30 Építs házat, 
ültess fát, 19.00 Híradó, 
20.30 Énekel a Föld, 22.15 
Nyomtalanul (amer.), 0.05 
Montalbano felügyelő 
(olasz)
Pozsony 2
12.00 Téli  olimpiai  játé-
kok, 15.20 Bajnokok Li-
gája magazin,  15.55 Téli 
olimpiai  játékok, 19.30 
Chip és Dale (amer.) . 
20.00 Híradó, 20.10 Téli 
olimpiai  játékok, 21.00 
Hóvirágünnep (cseh), 
22.20 Fargo (amer.) , 
23.05 A híd (svéd)

Markíza tv 
10.55 Az én nagy szerel-
mem (amer.), 13.00 Pisz-
kos tánc (amer.), 15.20 
Harry Potter és a halál 
ereklyéi (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Titkos ellen-
ség (amer.), 22.35 Halálos 
gyógymód (dán)

JOJ TV
12.50 Szuper karaoki, 
13.30 A futár (amer.), 
15.35 A kiválasztottak 
(amer.), 18.00 Szünidő, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Nagytestvérek 
(amer.), 23.00 Conan, a 
barbár (amer.)

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

TV2
7.00 TV2 matiné, 10.05 
Több, mint testőr, 12.15 
Gyilkos sorok (amer.), 
13.20 Doktor House 
(amer.), 14.20 Amerikába 
jöt tem (amer.), 17.25 Ri-
post , 18.00 Tények, 18.55 
Jégkorszak 3 (amer.), 
20.55 Valami Amerika 
2 (magyar), 23.25 Szőke 
kóla (magyar)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.35 A 
Muzsika TV bemutatja, 
12.10 Havazin, 12.45 XXI. 
század – a legendák velünk 
élnek, 13.15 Házon kívül, 
13.50 A védelmező (amer.), 
15.55 A medál (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 A hob-
bit (amer.), 22.10 Utóhatás 
(amer.), 0.50 Az utolsó há-
ború (amer.)

RTL II
11.45 Segítség, bajban va-
gyok!, 16.45 Több, mint 
testőr (amer.), 19.10 A 
bájkeverő (amer.-német), 
21.00 Förtelmes főnökök 
(amer.), 23.00 A (sz)ex az 
oka mindennek (amer.), 
1.00 Jane Eyre (angol-
amer.)

M2
12.40 Pom-Pom meséi, 
13.10 Tatonka tör ténetei , 
15.40 Jor inde és Jor ingel 
(német), 16.40 A gumima-
cik , 17.25 Jake és Soha-
ország kalózai , 17.50 Dr. 
Plüssi , 18.15 Cail lou ka-
rácsonya, 20.15 Tut i g imi 
(amer.), 21.10 Titokzatos 
folyó (amer.), 23.40 Mit 
gondolsz , k i vagy? 

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Cseh hat tyúk, 
14.20 Múzeumtúra , 14.50 
Rex felügyelő (osz t rák-
német), 15.40 Havi 200 
f ix (magyar), 17.00 Hogy 
volt?, 18.35 Alpesi őr já-
rat (olasz), 19.40 Magyar-
ország szeretlek!, 21.20 
Találkozás Vénusszal 
(angol-amer.), 23.25 12 
év rabszolgaság (amer.-
angol)

Duna World
13.20 Nagyok, 13.50 A 
két g róf, 14.55 Ismerd 
meg!, 16.55 Hétvégi be-
lépő, 18.55 Öt kont inens, 
19.25 Szerelmes föld-
rajz , 20.00 Gasz t roan-
gyal , 21.00 Híradó, 21.35 
Párhuzamos múlt , 22.35 
Hogy volt?, 2.30 Havi 200 
f ix (magyar)

 Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
14.10 Poi rot  (a ngol) , 
15.05 Éva é s  but a sága i 
(cseh),  16.40 Csendőr-
tör t éne tek ,  18.15 Kony-
há m t i t ka ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 Max felüg yelő 
(sz lová k),  21.30 Fra n k ie 
és  Joh n ny (a mer.) ,  23.20 
Poi rot  (a ngol) ,  0.10 Max 
felüg yelő (sz lová k)

Pozsony 2
8.35 Jégkorong, 15.30 
Olimpiai játékok, 19.30 
Chip és Dale (amer.), 
20.00 Híradó, 21.00 Vi-
vát , Benyovszky!, 22.10 
Tizenket tő (amer.)

Markíza tv
8.15 Harry Potter és a halál 
ereklyéi (amer.), 11.00 Chart 
Show, 13.10 Duso felügyelő 
(szlovák), 14.25 Danny csa-
pata (amer.), 17.05 Felvég, 
alvég, 18.15 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Equalizer (amer.), 
23.10 A sakál (amer.), 1.50 
Equalizer (amer.) 

JOJ TV
10.50 A legszebb ajándék 
(amer.), 13.20 Sanghaji 
lovagok (amer.), 15.50 Új 
kertek, 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 A hetedik menny-
ország, 22.50 Veszélyes 
kísértés (amer.), 1.00 Szu-
perzsaruk (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj ve-
lem! (mexikói), 16.50 Bosszú 
vagy szerelem (török), 18.00 
Tények, 19.00 A piramis, 
20.35 Áll az alku, 22.00 Té-
nyek extra, 22.25 Tulipános 
Fanfan (francia), 0.40 Bűnös 
Chicago (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.30 A fal, 15.45 Sto-
ry 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.), 
1.30 Totál szívás (amer.)

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

M2
11.05 A nagy ho-ho-ho-hor-
gász, 11.45 Kérem a követ-
kezőt!, 12.55 Irány Okido!, 
13.20 Mily, a kiváncsi, 13.25 
Kókusz Kokó, 15.35 Tesz-
vesz város, 16.20 Mesélj 
nekem!, 18.00 Mickey egér 
játszótere, 19.40 A bűvös 
körhinta, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Melissa és Joey 
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Akusztik, 0.45 Lola 
(amer.-kolumbiai)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.10 
Don Mat teo (olasz), 15.15 
A vidéki doktor (német), 
16.10 Mámoros szerelem 
(mexikói), 17.55 Nő az 
esély, 18.00 Híradó, 18.35 
Végtelen szerelem (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Kékfény, 21.25 Kár tya-
vár (amer.), 22.25 NCIS 
(amer.), 23.10 Agatha Ra-
isin: A parázna lódoktor 
(angol)

Duna World
11.35 A szerelem nem 
szégyen (magyar), 13.00 
Híradó, 13.45 Ízőrzők, 
14.15 Öt kontinens, 14.45 
Család-barát, 16.20 Roma 
magazin, 16.55 Domovi-
na, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Hogy volt?, 21.35 Ri-
dikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Amy bírónő, 14.55 Igaz tör-
ténetek, 16.25 Lakberende-
zés, 16.50 Talkshow, 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 Az idő-
folyosó (francia), 22.25 Az 
ajtó mögött, 23.00 Labi-
rintus (szlovák), 0.05 Nash 
Bridges (amer.) 

Pozsony 2
5.00 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 Playtime (fran-
cia-olasz) 

Markíza tv
11.55 Családi történetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi törté-
netek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Szomszédok (szlo-
vák), 21.10 Felvég, alvég, 
22.35 Förtelmes főnökök 
(amer.), 0.55 NCIS (amer.)

JOJ TV
11.00 Testőrök, 12.25 Top-
sztár, 12.50 Rendőrök akci-
óban, 15.40 Mániákus vá-
sárlók, 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.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj ve-
lem! (mexikói), 16.50 Bosz-
szú vagy szerelem (török), 
18.00 Tények, 19.00 A pira-
mis, 20.35 Áll az alku, 22.25 
NCIS (amer.), 23.25 Lángoló 
Chicago (amer.), 0.30 Back-
strom nyomozó (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.30 A fal, 15.45 
Story Extra, 16.15 A szere-
tet útján (török), 17.25 Fó-
kusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A fal, 20.15 Barátok közt, 
20.55 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.10 Halálos fegyver 
(amer.), 1.35 Vámpírnaplók 
(amer.)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.50 A gyanú árnyé-
kában, 14.50 Showder Klub, 
15.55 Barátok közt, 16.30 Se-
gítség, bajban vagyok!, 19.30 
Oltári csajok (magyar), 20.30 
Oltári csajok (magyar), 21.30 
Híradó, 22.00 Showder Klub 
Best of, 23.00 Barátok közt, 
23.30 Az élet csajos oldala 
(amer.)

M2
12.55 Irány Okido!, 15.00 
Traktor Tom, 15.35 Tesz-
vesz város 16.05 Állatkerti 
sétány, 17.35 A dzsungel 
könyve, 18.00 Mickey egér 
játszótere, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Melissa és 
Joey (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt!, 22.40 Zsaruvér 
(amer.), 23.25 Kulisszák 
mögött, 0.25 Lola (amer.-ko-
lumbiai)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.10 Don 
Matteo (olasz), 15.15 A vidé-
ki doktor (német), 16.05 Má-
moros szerelem (mexikói), 
17.55 Nő az esély, 18.35 Vég-
telen szerelem (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Önök kér-
ték, 21.25 Velvet Divatház 
(spanyol), 22.25 Laura rejté-
lyei (amer.), 23.15 Ellopták 
Jupiter fenekét (francia)

Duna World
11.20 Béketárgyalás avagy 
az évszázad csütörtökig 
tart (magyar), 13.40 Szerel-
mes földrajz, 14.40 Család-
barát, 16.15 Nemzetiségi 
magazinok, 17.35 Ízőrzők, 
18.10 Gasztroangyal, 19.30 
Hazajáró, 20.00 Van képünk 
hozzá, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Amy bírónő, 14.55 Igaz 
történetek, 16.25 Környe-
zetkímélő lakások, 16.50 
Sherlock Holmes kalandjai, 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Az illat (amer.), 21.20 
A rajt (amer.), 23.10 Törvény 
és rend, 23.55 Nash Bridges

Pozsony 2
6.40 Téli olimpiai játékok 
közvetítése, 19.30 Chip és 
Dale (amer.), 20.00 Híradó, 
20.10 Téli olimpiai játékok, 
22.30 Talkshow, 2.45 Téli 
olimpiai játékok közvetítése 

Markíza tv
9.55 Apukák, 11.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 12.00 
Családi történetek, 13.00 A 
mentalista (amer.), 15.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.00 
Híradó, 17.25 Reflex, 19.00 
Híradó, 20.30 Édes otthon, 
21.40 Jó tudni, 22.40 Csa-
ládi történetek, 23.45 NCIS 
(amer.)

JOJ TV
12.25 Topsztár, 12.50 Rend-
őrök akcióban, 15.45 Máni-
ákus 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.) 

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolako-
dó (mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 
Bosszú vagy szerelem (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.00 A 
piramis, 20.35 Áll az alku, 
22.00 Tények extra, 22.25 
A tetovált lány (svéd-dán), 
1.55 Az indíték (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.30 A fal, 15.45 Sto-
ry 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 Szulejmán (török), 
23.25 Házon kívül, 1.10 
Gyilkos hajsza (amer.)

 RTL II
11.00 Ügynökjátszma 
(amer.), 11.55 Gyilkos ügyek 
(amer.), 12.50 Segítség, baj-
ban vagyok!, 14.50 Showder 
Klub, 16.30 Segítség, baj-
ban vagyok!, 18.30 Showder 
Klub, 19.30 Oltári csajok 
(magyar), 20.30 Oltári csa-
jok (magyar), 22.00 Showder 
Klub Best of

M2
13.25 Kókusz Kokó, 14.20 Po-
coyo, 15.00 Traktor Tom, 16.00 
Béku és barátai, 16.05 Állat-
kerti sétány, 17.00 Hahó Pip!, 
17.35 A dzsungel könyve, 18.25 
Aladin, 19.40 Éliás, a kis men-
tőhajó, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Melissa és Joey (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 Zsa-
ruvér (amer.), 0.25 Lola (amer.-
kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 12.50 Olasz 
kaják, 13.20 Honfoglaló, 
14.10 Don Matteo (olasz), 
15.15 A vidéki doktor (né-
met), 16.05 Mámoros szere-
lem (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 Szigorúan ellenőrzött 
vonatok (csehszlovák)

Duna World
11.30 A vonatok reggel 
indulnak (magyar), 13.20 
Magyar gazda, 13.45 Noé 
barátai, 14.45 Család-barát, 
16.20 Nemzetiségi magazi-
nok, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
0.00 Mindenki akadémiája, 
1.30 Kívánságkosár

Pozsony 1
12.20 Öröm az élet, 13.55 
Amy bírónő, 14.50 Igaz 
tör ténetek, 16.25 Környe-
zetkímélő lakások, 16.55 
Sherlock Holmes kalandjai, 
19.00 Híradó, 20.30 Baj-
nokok Ligája, 23.30 Nash 
Bridges (amer.), 1.00 Mon-
talbano felügyelő (olasz)

Pozsony 2
7.30 Téli olimpiai játékok 
közvetítése, 19.30 Chip és 
Dale (amer.), 20.00 Hírek, 
20.10 Dokumentumfilm, 
21.05 Mikro-szörnyek, 
22.30 Művészetek, 23.20 
Retrohírek

Markíza tv
9.50 Apukák, 10.50 Jó-
szomszédi viszonyok, 
11.55 Családi tör ténetek, 
12.55 A mentalista (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi tör té-
netek, 17.00 Híradó, 17.25 
Ref lex, 19.00 Híradó, 
20.30 Char t Show, 22.35 
Hogyan szerezzünk pasit 
(amer.), 0.40 NCIS (amer.)
JOJ TV
12.25 Topsztár, 12.50 Rend-
őrök akcióban, 15.00 Ná-
lunk, otthon, 15.45 Mániá-
kus vásárlók, 17.00 Híradó, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Szünidő (szlovák), 
21.45 A futár (amer.), 22.40 
Elrontott plasztikai műtétek, 
23.40 Rosewood (amer.), 
0.40 Gyilkos elmék (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolako-
dó (mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 
Bosszú vagy szerelem (tö-
rök), 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!, 
13.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.30 A fal, 15.45 
Story Extra, 16.10 A szere-
tet útján (török), 17.25 Fó-
kusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A fal, 20.15 Barátok közt, 
20.55 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.10 Halálos fegyver 
(amer.), 23.50 Magyarul 
Balóval, 0.30 Vámpírnap-
lók (amer.)

RTL II
10.00 A narancsvidék 
(amer.), 11.00 Graceland 
(amer.), 12.50 Segítség, baj-
ban vagyok!, 13.50 A gyanú 
árnyékában, 14.50 Showder 
Klub, 16.30 Az élet csajos 
oldala (amer.), 17.00 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.50 
Showder Klub, 20.50 UEFA 
EL mérkőzés, 0.30 Az élet 
csajos oldala (amer.)

M2
12.55 Irány Okido!, 13.20 
Mily, a kíváncsi, 14.20 Po-
coyo, 15.10 Miss BG, 17.25 
A dzsungel könyve, 18.00 
Mickey egér játszótere, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Melissa és Joey 
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Zsaruvér (amer.), 0.25 
Lola (amer.-kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 12.45 Jamie 
Oliver: Olasz kaják, 14.05 
Don Mat teo (olasz), 15.10 
A vidéki doktor (német), 
16.00 Mámoros szerelem 
(mexikói), 16.45 Szeren-
cse híradó, 17.55 Nő az 
esély, 18.35 Végtelen sze-
relem (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Tóth János 
(magyar), 21.00 A Bagi 
Nacsa Show, 22.00 A ke-
resz tapus (amer.-angol), 
23.45 Mephisto (magyar)

Duna World
11.30 Lincoln Ábrahám 
álmai (magyar), 14.15 Ma-
gyar krónika, 14.45 Csa-
lád-barát, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Itthon vagy!, 19.25 Haza-
járó, 20.00 Örökzöldek – 
Szenes Iván emlékkoncert, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Amy bírónő (amer.), 14.50 
Igaz tör ténetek, 16.25 
Környezetkímélő lakások, 
16.55 Sherlock Holmes 
kalandjai, 17.45 Párbaj, 
18.20 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.30 Aranyidők, 
21.30 A f iam nevében (né-
met), 23.00 Törvény és 
rend, 23.45 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 Labdarúgás, 23.10 
Rendőrség, 23.25 Tempó

Markíza tv
9.50 Apukák, 10.55 Jószom-
szédi viszonyok, 11.50 Családi 
történetek, 12.55 A mentalista 
(amer.), 14.55 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi tör-
ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 
Reflex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Duso felügye-
lő (szlovák), 21.40 Jó tudni!, 
22.45 Jószomszédi viszonyok, 
23.45 NCIS (amer.), 0.40 A 
mentalista (amer.)
JOJ TV
12.00 Híradó, 12.30 Top-
sztár,  12.55 Rendőrök ak-
cióban, 15.40 Mániákus 
vásárlók, 17.00 Híradó, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 K r imi ,  19.30 Hí r-
adó, 20.35 Inkognitó, 
22.00 Heti  hetes,  23.30 
Összeomlás

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj ve-
lem! (mexikói), 16.50 Bosz-
szú vagy szerelem (török), 
18.00 Tények, 19.00 A pira-
mis, 20.35 Áll az alku, 22.00 
Tények extra, 22.25 Fékte-
lenül 2 (amer.), 1.00 Külön-
vélemény (amer.), 2.40 Az 
uralkodónő (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 12.35 
Életmódkalauz, 13.10 Éjjel-
nappal Budapest, 14.30 A fal, 
15.45 Story Extra, 16.20 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 
Pancser police (amer.), 1.45 
Odaát (amer.), 2.45 Vámpír-
naplók (amer.)

RTL II
11.00 Graeland (amer.), 11.55 
Gyilkos ügyek (amer.), 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.50 A gyanú árnyékában, 
14.50 Showder Klub, 17.30 
A gyanú árnyékában, 18.30 
Showder Klub, 19.30 Oltári 
csajok (magyar), 20.30 Oltári 
csajok (magyar), 22.00 Show-
der Klub, 23.30 Az élet csajos 
oldala (amer.)

M2
12.50 Nálatok laknak álla-
tok?, 13.20 Mily, a kiváncsi, 
13.25 Kókusz Kokó, a kis 
sárkány, 14.20 Pocoyo, 15.00 
Traktor Tom, 16.05 Állat-
kerti sétány, 17.25 A dzsun-
gel könyve, 18.00 Mickey 
egér játszótere, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Melis-
sa és Joey (amer.), 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Zsaruvér 
(amer.), 0.25 Lola (amer.-
kolumbiai)

Duna tv
12.45 Jamie vidéki konyhá-
ja, 13.15 Honfoglaló, 14.10 
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), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Dupla vagy semmi (amer.), 
22.25 Csodálatos Boccac-
cio (olasz-francia) 

Duna World
11.25 Pénzt Marijának (ma-
gyar), 13.20 Kosár, 13.45 
Rúzs és selyem, 14.45 Csa-
lád-barát, 16.20 Életkerék, 
16.55 Öt kontinens, 17.30 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.05 Itthon vagy!, 
19.30 Hazajáró, 20.00 
Önök kérték, 21.35 Ridi-
kül, 22.35 Honfoglaló, 0.05 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 12.55 
Téli olimpiai játékok, 16.25 
Környezetkímélő lakások, 
16.55 Sherlock Holmes 
kalandjai, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Szlovákia, szeretlek!, 21.55 
Dokumentumfilm, 22.35 
Scarface (amer.)

Pozsony 2
6.10 Téli olimpiai játékok, 
19.30 Chip és Dale (amer.), 
18.30 Esti mese, 20.00 Hír-
adó, 20.10 Téli olimpiai 
játékok, 21.00 Háború és 
béke (orosz), 22.05 Talk-
show, 23.05 Neds (angol)

Markíza tv
9.50 Apukák, 10.55 Jó -
szomszédi viszonyok, 
12.00 Családi tör téne-
tek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószom-
szédi viszonyok, 16.00 
Családi tör ténetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Hasonmá-
sok (cseh), 22.40 G.I.Joe 
(amer.), 0.50 A mentalista 
(amer.)
JOJ TV
11.00 Védelmezők, 12.25 
Topsztár, 12.50 Rendőrök 
akcióban, 15.45 Mániá-
kus vásárlók, 17.55 Főzd 
le anyámat, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Áll az 
alku, 21.45 Minden, amit 
szeretek, 23.25 A második 
láva (amer.) 
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GRATULÁLUNK

S Z U D O K U

Elkészítése:
Előkészítünk egy serpenyőt, amit olajjal vagy vajjal kikenünk.
A darált húst 5 egyenlő részre osztjuk, sózzuk, borsozzuk, majd ki-
csit kilapítjuk és beletesszük a serpenyőbe. A hagymát felaprítjuk és 
rárakjuk a húspogácsákra. A tojásokat keményre főzzük, majd nagy 
lyukú reszelőn lereszeljük, és ez kerül a hagymára, a következő ré-
teg pedig a nagy lyukú reszelőn lereszelt krumpli.
Az utolsó réteg a reszelt sajt. A húspogácsák tetejét egy evőkanál 
majonézzel is megkoronázhatjuk, majd az egészet 180 fokra előme-
legített sütőbe tesszük, és nagyjából 30 percig sütjük. A sütési idő 
attól függ, milyen vastag a húspogácsa.

Hozzávalók:
500 g darált hús
 (marha vagy sertés)
3 db tojás
2 db vöröshagyma
2 db közepes krumpli
100 g reszelni való sajt
ízlés szerint só, bors
ízlés szerint majonéz

Farsangi meglepetésÜgyes asszony
tepsis húsa Hozzávalók:

50 dk liszt
1 cs sütőpor
15 dkg margarin
15 dkg cukor
1 tojás
25 dkg túró

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
február 17-én Donát
február  18-án Bernadett
február  19-én Zsuzsanna
február  20-án Aladár
február  21-én  Eleonóra
február 22-én Gerzson
február 23-án Alfréd
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Elkészítés:

Megemlékezések

Vennék anyadisznót, vagy 
nagytestű hízót.

Tel.: 0908 790 345.

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

Ponúkame zájazd 
autobusom z  

Komárna
bez nočných jázd!

Pamiatky UNESCO v 
renesančnom Taliansku

V termíne
od 13.9. – 16.9.2018

Trasa:
PADOVA – VICENZA – 
VERONA – JESOLO

Cena: 310,- eur 
V cene je:
doprava, 3x hotel ***  
s raňajkami, sprievodca

Kontakt:
Ďuríková Edita 
(0915841914)

 VIPtravel, Panská 6,
Bratislava 

Mail:
viptravel.durikova

gmail.com

* Eladó németjuhász kutyakö-
lyök (Rex-színű). Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0904 505 381.

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

REKOM
Rekonštrukcia bytov

Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051

905 450 570

A liszthez adjuk a sütőport és 
elmorzsoljuk benne a marga-
rint, majd hozzáadjuk a cukrot, 
tojást, túrót.
Az egészet összedolgozzuk.
1 cm vastagra kinyújtjuk és tet-
szőleges nagyságú rudacskák-
ra daraboljuk.
Kiolajozott tepsibe rakjuk és 
előmelegített sütőben 180 fo-
kon kb 20-25 perc alatt kisüt-
jük.

Lelked, mint fehér galamb
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
Ám tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb te leszel,
utat mutatsz nekünk,
mert szívünkben mindörökké létezel.

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk
február 15-én

Szabó Mónikára
(1979 – 2017)

halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi lánya Bianka,

szülei és testvérei családjukkal

Soha nem feledünk,
mindig velünk maradsz,
halálod, amíg élünk,
örökké fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk
Györe Árpádra,

halálának negyedik évfordulóján.
Szerető felesége és családja

Elfogadni muszáj, megérteni nem.
Hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem.

Szívünk örök fájdalmával 
emlékezünk drága gyermekünkre

Székely Lászlóra,
halálának hetedik évfordulóján.

„Hiába borul Rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.
A halál nem jelent feledést és véget,
amíg élnek azok, akik szerettek Téged.”

Szerető családod

„Örök álmodat őrizze béke
és nyugalom,
szívünkben örökké élni fogsz,
mert szerettünk és hiányzol nagyon.”
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk

Marosi Teréziára,
halálának ötödik évfordulóján.

Szerető családja

Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép, melyről mosolyogsz ránk.
Sok-sok emlék itt maradt nekünk,
amíg élünk, te is itt élsz velünk.
Fájó szívvel emlékeztünk február 11-én,

halálának 14. évfordulóján
Berecz Mihályra
Komáromban.

Emlékét őrző családja

* Eladó Nagyharcsáson ta-
nya. Tel.: 0908 780 591.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Ha pogácsát vagy sajtos ru-
dat készítenénk a tésztából, 
hagyjuk ki a cukrot és helyet-
te sót tegyünk bele.

GÚTA 2017-ES SPORTÉVÉNEK LEGEREDMÉNYESEBB SPORTOLÓI
Február 23-án kerül sor a 2017-es év legeredményesebb sportolóinak kiértéke-
lésére. Idén két korcsoport, illetve a csapatok mellett a gútai származású, ám a 
városi sportklubokon kívül tevékenykedő sportolók is elismerést kapnak. Rend-
kívüli díjat vehetnek át a Knives kosárlabdaklub tagjai, akik 10. alkalommal 
rendezték meg a nemzetközi streetball versenyüket.
Aranysávos minősítést kap a 15 éves ko-
rig korcsoportban: Dinko Bronislav birkó-
zó (edzője Gőgh Mihály mérnök és Máriási 
Alojz) * Bagita Dániel karatéka (edzője 
Kiss Tibor) * Szabó Margaréta cselgáncsozó 
(edzője Szabó Róbert és Vincze Ferenc).
Ezüstsávos minősítést vehet át Zsibrita 
Ádám labdarúgó (edzője Máté Zsolt tanár) 
* Erdélyi Nina karatéka (edzője Kiss Tibor) 
* Žibrita Natália teremkerékpáros (edzője 
Hajdó Andrea).
Bronzsávos minősítést kap Rigó Benja-
min labdarúgó (edzője Máté Tibor tanár) * 
Angyal Márk cselgáncsozó (edzője Vincze 
Ferenc és Szabó Róbert) * Rákócza Dóra te-
remkerékpáros (edzője Hajdú Andrea tanár) 
* Mátyus Zsófia kézilabdázó (edzője Ma-
chor Mihály és Navrátil Tímea tanár).
Aranysávos minősítést kap a 15 éven fe-
lüli kategóriában Pavlík Tomáš labdarúgó 
(edzője Máté Zsolt tanár) * Jóba Attila ka-
ratéka (edzője Jantek Martin) * Szabó Ve-
ronika cselgáncsozó (edzője Janek Martin)
Ezüstsávos minősítést kap Both Richárd 
labdarúgó (edzője Sztrecsko Csaba) * Nagy 
Viktória fitnesszes (edzője Marusinec Dá-
vid) * Keszeli Róbert cselgáncsozó (edzője 
Vincze Ferenc és Szabó Róbert).
Bronzsávos minősítést kap Podhorský Ta-
más labdarúgó (edzője Sztrecsko Csaba) * 
Vermes Ákos karatéka (edzője Kiss Tibor) 
* Navrátl Krisztina kézilabdázó (edzője Ma-
chor Mihály).+ 
A csapatok versenyében 1. a gútai terem-
kerékpárosok csapata (Vincze Alica, Sza-
bó Dóra, Glofák Viktória és Domin Hen-
riett (edzőjük Hajdú Andrea) * megosztott 
2. a Gooal Academy U9-es csapata (Varga 
Ádám, Nagy Gergely László, Ollé Roland, 
Černý Dániel, Csente Bálint, Nagy Péter, 

Boros Levente, Gajdošik Maxim, Seregül 
Viktor, Kovács Áron, Kertai Alex Kriszti-
án, Gajdáč Kevin, Kalmár Dominik – edző-
jük Németh Péter tanár és Kalmár Lajos) 
* megosztott 2. a HŠK – 74 ifjabb diák-
lányok csapata (Pál Sofia, Mészáros Dóra, 
Lakatos Tímea, Kiss Laura, Ládiová Na-
tália, Helcová Lucia, Baráthová Nikoleta, 
Árgyusi Franciska, Marosi Kinga, Leczkési 
Veronika, Keszegh Kira, Kovács Vivien, 
Horváth Eszter, Szántó Anna, Keleová Be-
atrix – edzőjük Machor Mihály és Navrátil 
Tímea tanár) * megosztott 3. lett a HŠK 
ifjabb diákok csapata (Tóth Dávid, Balázs 
Ádám, Gőgh Márton, Reicher Kristóf, Reb-
roš Viktor, Komjáti Szabolcs, Horváth Szi-
lárd, Telekes Ádám, Skoupý Martin, Kal-
már László, Habardík Ákos, Borka Michal, 
Oláh Ákos Zoltán, Szabó Márk, Vajda La-
dislav – edző Gőgh Péter és Domján Máté) 
valamint a gútai labdarúgószakosztály U-
15-ös csapata (Csizmadia Lóránd, Samek 
Krisztián, Zsibrita Ádám, Forró Daniel, 
Markovics Viktor, Gönczöl Dominik Alex, 
Kürti Márk Roderik, Keszeli Károly Adri-
án, Bagita Benedek, Matus Erik, Lakatoš 
Marian, Szabó Dávid, Ravasz Marek, Dani 
Roland, Fazekaš Adam, Egri Dávid – edző-
jük Máté Zsolt tanár és Bagita Lajos). 
A Gútán kívüli sportszakosztályokban 
kiváló eredményeket elérő sportolók kö-
zül elismerést vehettek át Bogárová Domi-
nika karatéka (VŠC Dukla Besztercebánya 
* Žibrita Rebeka atléta (AC Atlétikai Klub 
Érsekújvár) * Tóth Nikoletta röplabdázó 
(Győri ETO) * Tóth Krisztina birkózó (ZK 
Marcelháza) * Beke Ádám, Gőgh Viktor, 
Molnár Kristóf, Kosztolányi Denis jégko-
rongozó (HC Slovan Bratislava).

-csp-

Jelző- és
információs

táblák
eladása

Komáromban!

www. najtabulky.sk

Komáromban született: az ifjúságfalvai Ecetiová 
Kristína, az ímelyi Bombicz Maxim, az újgyallai Za-
char Kristián, a komáromi Bilková Ivy és Szigeti Dominik, 
a szímői Kollár Natasa Angelika, az andódi Alakszová Olívia, 
a párkányi Kóšová Letícia, az örsújfalusi Krupka Milan és 
Siamová Nina, a marcelházai Vida Nathan, a nagykeszi Föl-
des Patrik és Ódor Zsóka, a perbetei Geleta Lilien, a pozsonyi 
Bihariová Monika, az érsekújvári Dubec Leonard, a nyárasdi 
Vicsápiová Amira, a dunaszerdahelyi Nagy Kristóf Alex, a 
nagyölvedi Lukáč Noel és a keszegfalvai Hegedűs Kristóf.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a ko-
máromi Kuczmanová Anna (78 éves), Huszáriková Edita 
(76 éves), Polláková Helena (84 éves), Pauer Györgyi (61 
éves), Mikulová Magdaléna (81 éves), Mocsi Alexander 
(74 éves), Nagyová Mária (62 éves), a gútai  Dér Tibor (56 
éves), Várady József (74 éves) és Leczkési Péter (62 éves), 
a gelléri Bögi Benjamin (87 éves), a szentpéteri Holecz 
Vilmos (78 éves), a dunaradványi Szabó Ervin (52 éves), 
a vágfüzesi Makoviczky János (41 éves), a csallóközara-
nyosi Panyi Béla (49 éves), a nemesócsai Laky Gyula (86 
éves), az ekeli Madó Ilona (92 éves), a kolozsnémai Simon 
Ferenc (64 éves) a nagykeszi Mészáros Valéria (73 éves), 
valamint a bogyaréti Vermes Margit (80 éves).  

Emléküket megőrizzük!
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LABDARÚGÁSKOSÁRLABDA
Otthonában verte Komárom a bajnokság éllovasát!
BK Pozsonyi Inter – MBK Rieker COM-therm Komárom

81:84 (35:33 * 20:18, 15:15, 24:18, 22:33)

SNAPSZER

ELŐKÉSZÜLETI MÉRKŐZÉSEK

Komáromi  t eremfoc i

Az V. liga tavaszi sorsolása

Úgy tűnik, a kosárlabdamérkőzések legizgalmasabbja a zárórész. Ilyenkor látszik meg igazán, 
hogy milyen a csapat szellemi és erőnléti állapota. A múlt hét közepén egy olyan komáromi gár-
da lépett a pozsonyi arénába, amely az utóbbi hónapokban sok változáson esett keresztül. Az 
edzőcsere mellett két központi játékosa is lesérült. A pozsonyi házigazdák könnyű győzelemre 
számítottak...
A korábbi, idegenbeli eredmé-
nyek is reményekkel tölthették 
el a pozsonyi szurkolókat, ám 
már az első negyedben észre 

kellett venniük, hogy a kezdeti 
sikerek után az Internek egyre 
inkább a védekezésre kellett 
összpontosítania. Ennek ered-

ményeképpen a komáromiak 
csak egyetlen kétpontos dobást 
tudtak bevinni. Fortuna isten-
asszonynak köszönhetően a 

pozsonyiak oszlopos 
tagja, Matovič lesérült. 
Ez a folyamatos véde-
kezés volt jellemző a 
második negyedre is, 
viszont – a vendéglátók 
legnagyobb meglepe-
tésére – folyamatosan 
tartotta velük a lépést a 
komáromi csapat Ez a 
játékrész ugyan döntet-
lennel ért véget, így a 
félidő kétpontos lemara-
dása már reményt adott 
ahhoz, hogy akár győzni 
tudjanak a Duna-partiak 

a székesfővárosban.
A harmadik negyed elején érez-
ni lehetett, hogy a szünet alatt 
átszervezte a pozsonyi edző 

a csapat taktikáját, ami ellen 
csak idővel tudott hatásosan 
fellépni a komáromi csapat. 
Ennek köszönhetően hatpontos 
fölénnyel ért véget a negyed, s 
a pozsonyiak már elképzelték 
a nagyon várt győzelmet. Nem 
így történt.
Az utolsó játékrészben a komá-
romi kosarasok szólóztak a pá-
lyán. Az Inter kosarasai szinte 
képtelenek voltak védekezni 
és támadni is, ami azt eredmé-
nyezte, hogy előbb a nyolc-
pontos lemaradást sikerült le-
dolgozniuk a komáromiaknak, 
majd 21 perccel a találkozó 
lefújása előtt Myles Bowman 
parádés hárompontos dobásá-
val jelezte, hogy a komáromiak 
két pontot vihetnek haza.
Komárom legjobbjai: Tomič 
18, Djordjevič 17, Bowman 
11.   Kép: Vladimír Dorňák

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Iskra Szvit
97:69 (20:21, 17:13, 37:17, 23:18)

Valójában tétmérkőzés folyt szombaton a komáromi sportcsarnokban, hiszen a hazai csapat 
mindenképpen szeretne a legjobb öt hazai kosárlabdacsapat között maradni. Ugyanilyen ba-
bérokra tör a szviti csapat is, s ezért valóban ádáz küzdelmet szeretett volna a pályára vinni. A 
komáromiak pozsonyi győzelmük után azonban vérszemet kaptak...
Azért akadtak kellemetlen pil-
lanatok is. A vendégek az első 
negyedben hatalmas irammal, 
mondhatni jelentős agresszi-
vitással kezdték a találkozót. 
Igaz, előnyüket hamar ledol-
gozták a hazaiak, de a negyed 
végéig még a szvitiek megőriz-
ték egypontos vezetésüket. A 
második negyedben is fej-fej 
mellett haladt a két csapat, 
ám ekkor már érezni lehetett, 
hogy a vendégek veszítettek 
lendületükből. A harmadik ne-
gyedben mindenki azt várta, 
hogy a szünetben módosítani 
fog a vendégek edzője a takti-
kán, s ha az valóban megtör-

tént, rosszul döntött. Ebben a 
játékrészben ugyanis jogosan 
tombolt a lelátó, a komáromiak 
szebbnél szebb akcióinak láttán. 
A szvitiek kapkodtak, átadása-
ik pontatlanok voltak, s végül 
húszpontos veszteséggel zárták 
a negyedet.
Mindenki érdeklődve várta a 
zárórészt, hiszen az előző há-
rom játékrész tempója alapján 
mindkét csapat szinte erőn felül 
teljesített. A komáromiak azon-
ban nem okoztak csalódást, az 
utolsó játékrészben is pattogott 
a labda, hullottak a kosarak. 
Igaz, ekkor már szűkösebben, 
ám a negyed végéig további 

középdöntő

16. forduló * március 4-én, 14,30-kor
Perbete – Keszegfalva * Újgyalla – Pat * Duna-
radvány – Dunamocs * Nemesócsa – Marcelhá-
za B * Vágfüzes – Madar * Örsújfalu – Izsa * 
Bátorkeszi – Búcs * Csallóközaranyos – Szilos

17. forduló * március 11-én, 14,30-kor
Csallóközaranyos – Perbete * Szilos – Bátor-
keszi * Búcs – Örsújfalu * Izsa – Vágfüzes * 
Madar – Nemesócsa * Marcelháza B – 
Dunaradvány * Dunamocs – Újgyalla 
* Pat – Keszegfalva

18. forduló * március 18-án,  
15 órakor

Perbete – Pat * Keszegfalva – Duna-
mocs // * Újgyalla – Marcelháza B * Duna-
radvány – Madar * Nemesócsa – Izsa * Vág-
füzes – Búcs * Örsújfalu – Szilos * Bátorkeszi 
– Csallóközaranyos

19. forduló * március 25-én, 15 órakor
Bátorkeszi – Perbete * Csallóközaranyos – 
Örsújfalu * Szilos – Vágfüzes * Búcs – Ne-
mesócsa * Izsa – Dunaradvány * Madar 
– Újgyalla * Marcelháza B – Keszegfalva * 
Dunamocs – Pat

20. forduló * április 1-jén, 15,30-kor
Perbete – Dunamocs * Pat – Marcelháza B * Ke-
szegfalva – Madar * Újgyalla – Izsa * Dunarad-
vány – Búcs * Nemesócsa – Szilos * Vágfüzes 
– Csallóközaranyos * Örsújfalu – Bátorkeszi

21. forduló * április 8-án, 15,30-kor

Örsújfalu – Perbete * Bátorkeszi – Vágfüzes * 
Csallóközaranyos – Nemesócsa * Szilos – Du-
naradvány * Búcs – Újgyalla * Izsa – Keszegfal-
va * Madar – Pat * Marcelháza B – Dunamocs

22. forduló * április 15-én, 15,30-kor
Perbete – Marcelháza B * Dunamocs – Madar 
* Pat – Izsa * Keszegfalva – Búcs * Újgyalla – 
Szilos * Dunaradvány – Csallóközaranyos * Ne-
mesócsa – Bátorkeszi B * Vágfüzes – Örsújfalu
23. forduló * április 22-én, 16 órakor

Vágfüzes – Perbete * Örsújfalu – Nemesócsa 
* Bátorkeszi – Dunaradvány * Csallóköz-
aranyos – Újgyalla * Szilos – Keszegfalva 
* Búcs – Pat * Izsa – Dunamocs * Madar – 

Marcelháza B
24. forduló * április 29-én, 16 órakor

Perbete – Madar * Marcelháza B – Izsa * Du-
namocs – Búcs * Pat – Szilos * Keszegfalva 
– Csallóközaranyos * Újgyalla – Bátorkeszi * 
Dunaradvány – Örsújfalu * Nemesócsa – Vág-
füzes

25. forduló * május 6-án, 16,30-kor
Nemesócsa – Perbete * Vágfüzes – Dunarad-
vány * Örsújfalu – Újgyalla * Bátorkeszi – Ke-
szegfalva * Csallóközaranyos – Pat * Szilos 
– Dunamocs * Búcs – Marcelháza B * Izsa – 
Madar

26. forduló * május 13-án, 16,30-kor
Perbete- Izsa * Madar – Búcs * Marcelháza B – 
Szilos * Dunamocs – Bátorkeszi * Pat – Csalló-
közaranyos * Keszegfalva – Örsújfalu * Újgyal-
la – Vágfüzes * Dunaradvány – Nemesócsa.

KARATE

ötpontos előnye lett a hazai csa-
patnak. – Nagyon szép és jó já-
tékkal sikerült győznünk Szvit 
ellen, amely előttünk, a bajnoki 
táblázat 5. helyén áll. Jól szere-
pelt védelmünk is. A találkozó 
folyamán mindvégig előnyben 
voltunk – nyilatkozta a komáro-
mi mesteredző, miközben Miles 
Bowman, a komáromiak erős-
sége is elsősorban a kollektív 
játékot és összefogást emelte ki 
a szombati találkozóról.
Komárom legjobbjai: Tomič 
21, Vojtek 17, Bowman 14, 
Djordjevič és Jankovič 7-7 
(Adams 14, Miloševič 11, Kür-
thy és Marchyn 3-3 gólpassz).

Bauring City – Black Bull 
Litovel 8:2 (4:0) góllövők: 
Bombicz À. 3x, Mészàros 
À. 3x, Sýkora D., Szòràd 
Cs. – Szabó M., Mariko-
vecz G.

Barracuda – Blue 
Diamonds 4:2 
(1:0) góllövők: Ga-
gič N. 2x, Szènàsi 
I., Ravasz T. – Vö-
rös R. 2x.

K É Z I L A B D A
Az elmúlt héten a Selye János Gimnázium diákjai ismét rendkí-
vüli eredményeket értek el a labdajátékok járási, illetve kerületi 
versenyein, így a szeptemberben megkezdett sikeres időszak to-
vább folytatódott. 
A középiskolások számára rende-
zett kerületi kézilabdaversenyen 
a lányok a 2. helyen végeztek. 
A csapat felkészítő tanára Hor-
váth Fél Szilvia volt. A csapat 
tagjai (a fényképen balról): felső 
sor: Polák Éva, Ábrahám Ágnes, 
Czibor Kinga, Horváth Mónika, 
Bukovszky Orsolya, Uzsák Dóra, 
Vanya Zsuzsanna, Viola Eszter, 
Garai Emese; alsó sor: Pongrácz 
Emma, Fiala Tímea, Talian Do-
minika csapatkapitány, Veszprémi 

Rebeka, Fehér Fruzsina Anna.
A középiskolások számára ren-
dezett járási röplabdaversenyen 
a fiúk az 1. helyen végeztek, így 
továbbjutottak a kerületi forduló-
ba. A csapat felkészítő tanára Hen-
gerics Péter volt. A csapat tagjai 
Dobroczki Tamás, Fekete Ádám, 
Gyurenka Ádám, Gyurkovics 
Bence, Halász Viktor, Hriňa Atti-
la, Jánosdeák Márk, Králik Máté, 
Lakatos Áron, Mészáros Csaba és 
Sánta János voltak.

Tovább folytatódott a Gúta melletti Szekeres Ran-
chon a snapszerbajnokság, ahol a második forduló-
ban a következő eredmények születtek:
A második forduló 1. he-
lyezettje Báňás Marian, 2. 
Marosi Róbert, 3. Plavecz 
Marián. Az összesítésben 
145,5 ponttal Marosi Ró-

bert vezeti a mezőnyt, 2. 
118 ponttal Báňás Marian, 
3. pedig 93,5 ponttal Černý 
Ottó. Két hét múlva kerül 
sor a 3. fordulóra.

Marcelháza – Ekel 3:1 ( UT 
Komárom) * Újgyalla – Bars-
baracska 4:1 (1:1) góllövők: 
Caletka, öngól, Szabó, Németh 
* Ekel U19 – Tany 2:4 góllö-
vők: Farkas, Kis, illeve Gal-
la, Vontszemű, Kacz, Budai * 
Marcelháza B – Bajcs 5:1 gól-
lövők: Senkár M. 3, Viderman 
R., Szmre csek. T * Gúta – Ér-
sekújvár U19 2:0 (0:0) góllö-
vők: Bende, Vanek * Ógyalla 
U19 – Marcelháza U19 5:1 
(3:0) góllövők: Hájas, Laczkó 
2, Murarik, Farkaš * Párkány 
– Ekel 1:2 (1:2) góllövő Nyi-
las 2x * Ógyalla – Perbete 9:0 
(5:0) góllövő Mokráš, Budai, 
M. Kling, J. Kling 2, Porubszky, 
Stacho, Hegedűs, Nagy * Ne-
mesócsa – Csilizradvány 6:3 
góllövők: Horváth A 4, Ledecz-
ki I, Csizmadia A., illetve Végh, 
Farkas, Szalai * Kamocsa – 
FK Activ Nagykeszi 2:3 (1:2) 
góllövők: Maríkovec, Árpád 
Csonka, Hronec * Marcelovà 
A) – KFC Komárom U19 3:3 
(UT Komárom) * Videoton 
II. – KFC Komárom 1:2 (0:2) 
góllövők: Nurkovič, Bilyk * 
Ógyalla – Özdöge (Mojzeso-
vo) 4:1 góllövők: Gelle, J.Kling, 
Barton, Kádek * Nagymegyer 
U19 – Bogya/Geller 1:4 gól-
lövők: Farkas, illetve Kacz 4 
* Ácsi Kinizsi (megye 1.) – 
Csallóközaranyos 4:1 aranyosi 
gól: Jakab Géza * Érsekújvár 

– Ímely 4:2 (2:0) góllövők: 
Muchaya, Mpofu, Bilyk, Švajda 
* Naszvad – Újgyalla 8:2 gól-
lövők: Magyar 6, Kiss, Mrúz * 
Naszvad – ČFK Nyitra U19 
6:2, Magyar 3, Varga, Molnár, 
Mrúz * Vágfüzes/Kava – Bá-

torkeszi 4:4 * Izsa – Hetény 8:6 
* Gúta – Komját 4:1 góllövők: 
Leckési, Vanek, Kókai, Szobo-
nya * Keszegfalva – Tany 4:3 
.... – Kollár, Vontszemű, Kotton* 
Balony– Örsújfalu 8:0 * Duna-
mocs – Szőgyén 3:4 * 

TÉLI ÚSZÁS
Február 18-án kerül sor a Vág gútai folyamszakaszán a 
téli úszók 14. szlovákiai találkozójára, ahol a hazai Roz-
márok biztosítják a vidám vízbeszállást vendégeiknek. 
Az érdeklődőket és az esetleges téli úszásra jelentkezőket 
13 óra 45 percre várják a szokott helyen.

A gútai karatékák a hét végén
két helyen is küzdöttek az elismerésért

* A megyei válogatott színeiben vett részt Kurucz Márió a Horvát-
országban megrendezett nemzetközi versenyen. Itt a formagya-
korlatban bronzérmet szerzett.
* Február 10-én rendezték meg Trencsénben a karatékák gyermek 
és diákkategóriájában a Szlovák Kupáért meghirdetett verseny 
első fordulóját. Az eredmények:

Kurucz Erika Réka Kumite 8-9 éves haladó diákok + 37 kg-os 
súlycsoportban ezüstérmes, Szántó Gergely bronzérmes * Kiss 
Bence Kumite 8-9 éves kezdő diákok -26 kg-os súlycsoportban 
bronzérmes * Lakatošová Erika Kumite haladó id. diáklányok + 
40 kg-os súlycsoportban bronzérmes * Szigeti Flóra Kumite 8-9 
éves haladó diákok +37 kg-os súlycsoportban bronzérmes * 
Mančík Bruno Kumite 10-11 éves haladó diákok +40 kg-os súly-
csoportban 7. hely * Rigó Rebecca Kumite 10-11 éves haladó di-
áklányok +40 kg-os súlycsoportjában.

Mgr. Samu István

Csapatainknak szívből gratulálunk, és sok sikert kívá-
nunk a további fordulókban is!

-sjg-


