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Lapunk
tartalmából:

● Tuba János emlékei Jókai
Mórról
2. oldal
● Továbbra sem megnyugtató
a pótföldek rendezése
2. oldal
● Negyven éve tért haza a
magyar korona
2. oldal
● Kiss Mihály emlékére
3. oldal
● A hajnalok dalnoka 3. oldal

A képviselők nem látnak, nem beszélnek és nem hallanak...

Komáromból
indult
a magyar kultúra napja
A komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a budapesti Falvak Kultúrájáért
Alapítvány 2017-ben 12. alkalommal hirdette meg irodalmi pályázatát a Jókai-díjra. A pályázat eredményhirdetésére vasárnap, Jókai Mór születésnapján került sor. Ezt a napot először
ünnepelték a magyar széppróza napjaként, a Magyar Írószövetség kezdeményezésére. Az idei
Jókai-díj pályázatának kiírói Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére a költő
időskori lírájának időszerűségét találták a legmegfelelőbb témának. A Jókai-díj idei pályázatára kilenc pályamunka érkezett, s a zsűri szakmai, hozzáállásbeli fejlődést, minőségi ugrást
tapasztalt a tavalyi pályázathoz képest. A mostani munkák többsége lelkiismeretességről, pontosságról, kreativitásról ad tanúbizonyságot. A pályázók többsége meglátta, felfedezte Arany
János időskori lírájának időszerűségét és ezt idézetekkel (is) igyekezett bizonyítani. Az idei
Jókai-díjat Rőszerné Fodor Ágnes nyerte el Martfűről. A pályamunka szerzője Arany János
időskori lírájának időszerűségét a reformáció 500. évének filozófiájához és igazságtartalmához köti. Református identitásának lírai példáit állítja reflektorfénybe, elemezve az erkölcsi
dilemmákat, a bibliai ihletésű konfliktushelyzeteket és azok megoldási folyamatait. Arany
privát líráját – tehát személyes líráját – is tárgyalja, mint
a pozitív gondolkodás vizualizációját.

Tíz évvel ezelőtt kezdődtek
a komáromi városi cégek
furcsa gazdálkodásai manőverei

A három majom elhíresült szobraként jellemezhetnénk a komáromi képviselő-testület
azon tagjait, akik még Bastrnák Tibor polgármestersége idején lelkes igyekezettel járultak hozzá a városi cégek szétdarabolásához és ahhoz, hogy azokban átláthatatlan
szabadrablás induljon el.

Téved, aki azt hiszi, hogy
mindennek vége. A városi
képviselő-testület 38. ülése
folytatásán ez a folyamat ismét bebizonyosodott, hiszen
egymásnak ellentmondó jelentésekkel is szembesülhettünk.
Miközben a város jogásza
rendőrségi feljelentést készített
elő, a főellenőri jelentés csak a
korábbi intézkedések be nem
tartásával, a gazdasági könyvelés hiányosságaival foglalkozott. Érdekes volt, hogy amikor
a Calor fűtőművek igazgatója,
aki Andruskó Imre kérdésére válaszolva elmondta, hogy
bizony gazdasági problémák

miatt ők sem fizetnek a városnak
bérleti díjat, a képviselő gratulált
az eredményekhez és biztatással
is szolgált, mondván: Csak így
tovább!
Nagy Tamásnak a teljesen szétzihált állapotú Comorra servis
céget kellene talpra állítania,
viszont a városvezetéstől ugyan
kapott útmutatást, az azonban a
képviselők részéről nem mindig

találkozik megértéssel. Hónapok
óta folyik a termálfürdő gázleválasztó állomásának beszerzése akkor, amikor napjainkban
a fürdő üzemeltetése valójában
csaknem életveszélyes. Mint
arról már írtunk, a korábbi gázleválasztót Bastrnák Tibor polgármestersége alatt szétszedték,
elszállították, a semmit pedig
százezerért eladták a városnak...

Február 17-én, szombaton egy
ŠD-Felícia vezetője beleütközött egy parkoló Suzukiba, majd
a sérült kocsi nekikoccant egy

Fiat Puntónak, amely egy Mazdát is megrongált. A balesetet
előidéző gépkocsi vezetője
ezek után elhajtott a baleset
helyszínéről és kocsiját – mintha mi sem történt volna – az
Eötvös utcában parkolta le. A
szemtanúk bejelentése alapján
a rendőrök megtalálták a vétkest akinek a vizsgálat 1,96
ezreléknyi alkoholt mutatott
ki leheletében. Tekintettel arra,
hogy ez jóval magasabb, mint
ami még kihágásnak minősül,
a férfi jogosítványát bevonták
és bűnvádi eljárást kezdeményeztek ellene.

„Tikitakizott” a ittas sofőr

Jövő héten indul
a XXIII. Komáromi Pedagógiai Napok
szakmai rendezvénysorozata

Február 26. és március 2. között rendezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya a XXIII. Komáromi Pedagógiai Napok szakmai
rendezvénysorozatát „Tanulás, tanítás a 21. században” témakörben. Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya által szervezett továbbképzés a régió pedagógusainak
évenként megtartott legrangosabb szakmai találkozója.
Az ünnepi megnyitóra feb- Kara, Marosvásárhely – tart- Idén különösen nagy figyelruár 26-án, hétfőn, 14 óra- ja Erdélyből. A rendezvény- met fordítottak a rendezők
kor kerül sor Komáromban, sorozat egyszerre több hely- a művészeti alapiskolák
a Duna Menti Múzeum dísz- színen is zajlik, Komárom pedagógusképzésére is. A
termében. A nyitóelőadást és Ógyalla alapiskoláiban, a komáromi zeneiskola díszKádár Annamária egyetemi Mariánumban, a komáromi termében Ghillány Tibor
adjunktus,
pszichológus, Műszaki, valamint a gútai zongoratanár, a pozsonyi
tréner – Babes-Bolyai Tu- Magán-Szakközépiskolá- konzervatórium tanára tart
dományegyetem, Pszicholó- ban, Mosonmagyaróvárott mesterkurzust a zongorataMosonszentmiklóson. nárok részére.
gia és Neveléstudományok és

Solus Christus

Egyedül Krisztus

Jakab István felvételei

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!

A Duna Művészegyüttes táncszínházi előadását a reformáció 500. évfordulója tiszteletére állították színpadra és a reformáció értékeinek jelenvalóságáról szól. Ezek
az értékek szervesen beépültek életünkbe,
mindennapjainkba, mindmáig meghatároznak minket. Nem mosta el az idő, nem
kezdte ki a változás, itt és most is hatnak –
többnyire öntudatlanul, észrevétlenül –, elevenek. A reformációnak köszönhető többek
között a vallási és a világi élet átjárhatósága: a szekularizáció eredetileg az egyházi
földek kisajátítását jelentette, majd az „elvilágiasodás” folyamatát is. A „lelkiismereti
szabadság” úgyszintén vallási érték volt, a
reformátorok teológiai vitáiban (harcaiban)
született és vált belőle később a mindenkori világban tevékeny ember méltóságának,
öntudatának talapzata. Táncszínházi elő-

adásuk központi gondolata tehát ez: a reformáció értékei nem muzeálisak, hanem
elevenek, itt és most, jelenünkben is valóságosak, cselekedeteink, ön- és valóságismeretünk mélyrétegében mindmáig jelenvalók.
A Duna Művészegyüttest Gúta várossá nyilvánításának 50. évfordulója óta nem szükséges bemutatni a helyi közönségnek. Idén
a Szeretlek Gúta Polgári Társulás támogatásával A Solus Christus – Egyedül Krisztus
című produkcióval látogatnak el a kisvárosba. A tavaly decemberben a Várkert
Bazárban bemutatott produkció március
9-én érkezik meg Gútára, az előadássorozat
egyetlen felvidéki helyszínére.
Jegyekkel kapcsolatos és egyéb információ
az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/events/113004092849404/

Március és április
újabb
suliszünetet hoz
A Pozsonyi, Nyitrai és
Nagyszombati kerületekben március 5. és 9. között
tartanak zárva az iskolák
és 12-én nyitnak ki újra az
intézmények kapui.
Abban az esetben, ha a szülők kifejezik igényüket, az
iskolaigazgatók a fenntartókkal együttműködve dönthetnek úgy, hogy a különböző
iskolai klubok a szünet alatt
is működjenek.
A húsvéti szünet lesz majd a
következő alkalom, amikor
a diákoknak nem kell iskolába menniük, ez a 2017/2018
tanítási évben március 29. és
április 3. közé esik.
PENIAZE
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

z od 600 € do 10 000 €
KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK
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Tuba János: E m l é k e i m J ó k a i M ó r r ó l

(Folytatás az előző számból)
Említettem már, hogy az öreg a legmagyarosabb magyar konyhának volt a kedvelője. Annak csodás (és hozzátehetem mindjárt:
Karlsbad-boldogító) remekei közül a legmagasabb piedesztálra
helyezte a komáromi halászlevet. Ennek varázserejével bírtuk rá
komáromi tartózkodásának egy nappal való meghosszabbítására
akkor is, midőn 1891. év szeptember hó elején fényesen sikerült
kiállításunkat látogatásával tisztelte meg.
A vidám „esetnek” hiteles története ez.
A kiállítás megtekintésére szánt és a Jókait ünneplő bankett napját követő nap déli órájára volt kitűzve a visszautazás. Az öreg a
délelőttöt néhány látogatás megtételére szánta. Mi pedig a szintén itt időző Feszty Árpád és neje társaságában a komáromi többi jó ismerősökkel együtt – hagyományos szokás szerint – egy

alakja, a „Pontyugrás” is. (Csodálatos volt az a szimat, vagy
telepátia, mellyel itt is, másutt is Fáraó ivadékai rögtön „megérezték” Árpád jelenlétét.) Fogyott a rengeteg cigánypecsenye,
ürültek a flaskók, szólt a zene, hangzott a nóta, az a bizonyos
„családi himnusz”.
„Hallod-e te, hallod-e te ürge”.
Ekkor egyszerre betoppan közénk az öreg úr Tátray polgármester kíséretében:
– Hát ti, akasztófára valók, itt mulattok és engem meg se hívtatok! Úgy kellett a városban másoktól megtudnom rejtekhelyeteket – zsémbelődött az ő kedves hangján az öreg.
Örömrivalgással fogadtuk. És csakhamar reá is átragadt a társaság vidám, derűs hangulata. A jókedve tetőpontjára hágott, ámde
veszedelmesen közelgett a vasúthoz indulás ideje.
– Itt kell marasztalni az öreget! – szőttük gyorsan összepillantásokkal ellene az
összeesküvést.
Próbálkoztunk a marasztalással. Végre
nekem támadt egy honmentő gondolatom..
– Maradj, Móric bácsi, olyan szép az idő,
kimegyünk halászlére a halásztanyára!
Általános, nagy tetszés. A jég meg volt
törve. Az indítvány elfogadásának ő sem
tudott ellenállni.
– Az már más, ha halászlé lesz, akkor
maradok.
Öt-hat kocsi előteremtése pillanat műve
volt. Csakhamar elfoglaltuk a kocsikat.
Mindegyiknek a bakján egy-egy cigány
ült. Jó fajta neszmélyiből is megfelelő
mennyiséggel láttuk el magunkat. Adott
jelre a cigányok rákezdtek az indulóra.
És megindult a feltűnést keltő víg menet
Jókai még így láthatta Komárom büszkeségét, a későbbi poliklinika épületét. Há- az elég furcsán elhelyezett cigánybanda
eléggé zagyva muzsikája mellett – az
látlan utódairól mit is írna az írófejedelem?
izsai tanyára, mely Izsa alsó végén túl, a
kis tízóraira kivonultunk Weisenbacher János (most Tomanóczy Prépost-szigettel szemben fekszik.
Sándor) Rozália téri, fölséges cigánypecsenyéjéről híres kocs- A jó halászok szívesen ugyan, de nagy bámészkodással fogadták
májába. (Nem először, de nem is utoljára tettük.)
a szokatlan karavánt, de bezzeg nagy lett a respektusunk és megAlig telepedtünk le a gyönyörű őszi napfénytől bearanyozott becsülésünk, midőn megtudták, hogy Jókai Mór is köztünk van.
korcsmai folyosó terített asztala mellé, az eljövendő cigánype- Csakhamar megtették az előkészületeket a főzéshez. Szerencsécsenyének még csak pompás illata csiklandozta ínyünket, már- re jóféle halakban bőséges készletük volt: kecsege, harcsa, ponty
is megjelentek – a cigányok –, soraikban Feszty Árpád kedvelt elegendő került a hatalmas bográcsba.

Nyitra megye déli régióit,
a déli járások lakosságát képviseljük!
A megyei frakcióvezető kötelessége, hogy tájékoztassa választót, kihez, kikhez fordulhatnak bizalommal, amennyiben Nyitra megyét vagy a megye hatáskörében levő intézményeket érintő kérdéseik, javaslataik vagy ügyintézésük lesz a jövőben.
A Magyar Közösség Pártja
képviselőcsoportjának frakcióvezetője Farkas Iván a
Párkányi választási körzetből, frakcióvezető-helyettese
Becse Norbert a Komáromi
járásból.
Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke Csenger Tibor
a Lévai járásból, akit az MKP
színeiben választottak meg a
megye alelnökévé. Nyitra megye déli régióinak, déli járásainak fejlesztéséért és a megye

területén élő nemzeti kisebbségekért felel majd a jövőben.
A Nyitra Megyei Tanácsban,
az MKP színeiben hárman
képviseljük a megye déli járásait: Farkas Iván frakcióvezető, Becse Norbert frakcióvezető-helyettes valamint Gyarmati
Tihamér a Komáromi járásból.
Az MKP-nak a Nyitra Megyei
Önkormányzatban két szakbizottsági elnöke van:
Dr. Viola Miklós (KM járás)
az egészségügyi bizottság el-

közlekedési bizottság:
Horváth Árpád (KM),
régiófejlesztési bizottság:
Farkas Iván (PÁ),
oktatási bizottság:
Szigeti László (PÁ),
kultúrbizottság:
Bolya Szabolcs (PÁ),
egészségügyi bizottság:
Dr.Viola Miklós (KM-elnök),
szociális bizottság:
Kőrösi Ildikó (VS),
idegenforgalmi bizottság:
Orosz Örs (KM – elnök),
költségvetési és pénzügyi bizottság: Kőrösi Ildikó,
vagyonjogi bizottság:
Gyarmati Tihamér (KM),
ellenőrzési bizottság:		

nöke, Orosz Örs (KM járás)
pedig az idegenforgalom és a
határon átnyúló kapcsolatok
bizottságának elnöke.
Amennyiben egy adott szakterület ügyeiben kíván az MKP
megválasztott megyei képviselőivel találkozni, megvitatni
javaslatát vagy gondját, kérjük, keresse fel Nyitra megye
déli járásainak MKP színeiben
megválasztott megyei képviselőit, akik az alábbi szakbizottságokban tevékenykednek:

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Csenger Tibor (LV),
Horváth Árpád (KM),
Becse Norbert (KM),
Orosz Örs (KM),
Bolya Szabolcs (PÁ),
Viola Miklós(KM),
Szigeti László (PÁ),
Földes Csaba (KM),
Kőrösi Ildikó (VS),
Földes Csaba (KM)

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

(2.)

Ezalatt pedig tovább folyt a
vidám mulatság. Muzsika,
nóta fokozta a hangulatot.
Az öreg is szívvel-lélekkel
vette ki részét a mulatságból, sőt a nótázásból is.
Csak olykor-olykor vonult
kissé félre, hogy gyönyörködjék az őszi verőfény ragyogó pompájában fürdő –
a csillogó Duna, a sötétlő
Prépost-sziget és az almási
hegyek határolta – vidék
szép panorámájában. Végre elérkezett a „tálalás” ideje. Persze asztalnak, széknek, tányérnak híre-hamva se volt. A halászok hatalmas zöld tálja volt az
egyetlen étkezőedény. Sebaj!
Asztalnak pompás volt a gyep, a székek helyett ott voltak a gyékényszőnyegek, melyekre kényelmesen leheveredhettünk a párolgó halászlé körül. Tányér helyett pedig kapott mindegyikünk
egy hatalmas karéj kenyeret. Erre kivehette mindenki a maga
halporcióját. A levét azonban a közös tálból kellett volna kikanalazni.
De hogyan? Csak a halászok négy kanala állott rendelkezésünkre. Mi pedig vagy 10-12-en voltunk. És a nagy sietségben
bizony a kanalakat magunkkal hozni elfelejtettük. Ezen a problémán se kellett soká a fejünket törnünk. Csakhamar kisegített a
zavarból a halászkompánia mesterének, Czilling Mihály uramnak a leleményessége. Megfelelő számú dunai kagyló már szétnyílt félhéját hozatta fel a Duna-partról. Éppen olyan formájú és
nagyságú az, mint a kanálfej. A legények kimosták, kisúrolták
tisztára, azután kanálszár nagyságú fűzfavesszőkbe csíptették és
e „nyelet” madzaggal még hozzá is erősítve: készen volt a legideálisabb kanál.
A vendégek mindegyike ilyen kanál után törte magát. Az öreg
úr maga is azzal evett hatalmas, jó étvággyal. Sőt magával is
vitte – emlékül. Meg is őrizte, sokaknak mutogatta, talán még a
hagyatékában is feltalálható.
Az ízletes halászlé, az érdekes milliő, a zene, a jó bor, a pompás,
nyárias, őszi szép este percről-percre növelte a vidám hangulatot
és a jókedv árja az egekig csapongott.
Mondanom se kell, hogy a késő este vetett véget a később is
sokat, igen sokat emlegetett kedves kirándulásnak.
(Folytatása következik)

Aggasztó a pótföldeket
érintő intézkedés

A Magyar Közösség Pártja egyet nem értését és aggodalmát fejezi ki a 2017. szeptember
1-jén hatályba lépett törvénymódosítás végrehajtása kapcsán, amely a 330/1991-es számú földrendezésről, valamint a T. t. 504/2003-as, mezőgazdasági földek bérléséről szóló
törvényeket érinti, megváltoztatva ezzel a pótföldekre vonatkozó szabályozást, valamint
a földbérleti viszonyok rendezésének eddigi szabályait. A törvényben megfogalmazott
feltételek sok esetben érthetetlenek, bonyolultak és diszkriminatív jellegűek, hiszen a
pótföldek használatának meghosszabbításával a törvénymódosítás 12 b) paragrafusának értelmében az örökösök mint gazdálkodók már nem élhetnek. Ők egy bonyolultabb eljárási folyamatban az említett törvénymódosítás 12 a) paragrafusa alapján kell,
hogy eljárjanak, ahogy azok is, akik a jövőben gazdálkodni szeretnének, vagy azon gazdák, akik olyan pótföldeken gazdálkodnak, amelyeknek újraigazolása lehetetlen annak
kapcsán, hogy a pótföldet kimérő jogi személy, vagy ennek jogutódja már nem létezik.
Mindennek kapcsán az MKP elnöksége úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi törvénymódosítás
éppen a kisebb gazdálkodókat és földtulajdonosokat állítja kényszerhelyzetbe anyagi
terheket róva rájuk az estleges egyéni földrendezés szükségessége folytán is, egyben kiszolgáltatva őket a nagyobb gazdálkodó jogi személyek és érdekcsoportok érdekeinek.
Mindezek mellett a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Járási Hivatal
Földgazdálkodási és Erdészeti Szakosztálya felkészületlenséget tanúsít a szeptemberben elfogadott törvénymódosítás végrehajtása kapcsán. Ez év január 29-én adta ki a
járási hivataloknak az operatív rendeletet, amely egyfajta útmutató a hivatalnokok számára a törvény 12 b) paragrafusának végrehajtásához, miközben az érintett gazdálkodóknak február 28-ig kell beadniuk a pótföldek újraigazolásához szükséges kérelmet és
dokumentációt.
Az MKP elnöksége rámutat arra, hogy az évtizedek óta ígért területrendezés, a földrendezés és a termőföldek tagosítása befejezésének megoldása a szlovák kormány egyedüli
és elsődleges feladatának kellene, hogy legyen a földtulajdonjogi és földhasználati jogok rendezésének érdekében. Ezt nem válthatja ki egy olyan törvényrendelkezés, amely
több tízezer földtulajdonos és több ezer gazdálkodó érdekeit sérti. Ennek okán az MKP
felszólítja a szlovák törvényhozást, függessze fel a jelenlegi törvénymódosítást, és módosítsa olyan rendelkezésekkel, amelyek nem sértik több ezer földtulajdonos érdekeit.
Varga Péter,
az MKP mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöke

Újabb polgári estet rendez az Egy Jobb Komáromért PT

Negyven évvel ezelőtt tért vissza
„száműzetéséből” a magyar korona

Február 27-én, 18 órától ismét benépesül a komáromi Nádor utcai
Viking Pub pincehelyisége, ahol
az Egy Jobb Komáromért Polgári
Társulás rendszeres időközönként
– neves előadókkal – érdekes történelmi visszaemlékezéseket szervez. A hét végén dr. Bene Gábor
jogász (az ő könyve az Emelkedjünk magyará!, avagy A tudatos

nemzetépítés kézikönyve, amely
hatalmas bestseller lett a Kárpátmedencében) és Zétényi-Csukás
Ferenc író (akiről kevesen tudják,
hogy bár Szegeden él, a nemesi
Csukás család tagja, így szorosan,
rokoni szálakkal kötődik Komáromhoz) a magyar szent korona
háború utáni hányattatásairól
tart előadást.

A Selye Gimnázium sikeres diákjai
Olimpia és angol nyelvi projektek
a Selye János Gimnáziumban
A komáromi Selye János Gimnáziumban évről
évre támogatjuk a tehetséges diákokat és fejlesztjük nyelvi készségeiket. Iskolánk minden
évben bekapcsolódik az angol nyelvi olimpiász
versengéseibe. Ezt a versenyt a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi, Tudományos, Kutatási és
Sportminisztériuma hirdeti meg. A versenyt
szakmailag az Angol Nyelvi Olimpiász Szlovákiai Bizottsága (SKOA) garantálja, együttIskolánkon az angol olimpiász
háziversenyét november végén
tartottuk több tucatnyi diák bekapcsolódásával. Nemcsak az
írásbeli teszt döntött a nyertesről, hanem annak
szóbeli megnyilvánulása is. Először egy váratlan
helyzetre kellett
tudni
reagálni,
aztán egy vizuális inger alapján
spontán elmondani egy történetet.
A diákok négy
kategóriában
mérték össze képességeiket. Az
1A kategóriában
a prímós és szekundós,
illetve
az alapiskola 5-7.
osztályos diákjai,
az 1B kategóriában a terciós és kvartós, illetve
az alapiskolák 8-9. osztályos
diákjai, a 2A kategóriában a középiskola 1-2.évfolyama, míg a
2B kategóriában a 3-4.évfolyamosok versenyeztek.
A kategóriagyőztesek tovább
kerültek a januárban megrendezett járási fordulóba, ahol
kitűnően képviselték az iskolát.
Boros Milán (Szekundó, 1A
kat.) a 4. helyen végzett, Kucsora Vivien (Kvartó, 1B kat.) az 1.
helyet szerezte meg, Kollárovics Zsófia (I.A, 2A kat.) 2. helyezett, míg Bánki Bence (IV.A,
2B kat.) 1. lett.
Kucsora Vivien és Bánki Bence jutottak be az angol nyelvi
olimpia kerületi fordulójába,
amely 2018. február 14-én
Nyitrán kerül megrendezésre.
Győzelmüknek őszintén örülünk, mindkettőjüknek szívből
gratulálunk, a kerületi versenyhez pedig sok sikert kívánunk!
Az olimpiával viszont nem ér
véget a Selye János Gimnázium angol nyelvvel kapcsolatos
tevékenysége. Iskolánk további
projektekben is részt vesz.
Bekapcsolódtunk a Best in English online nemzetközi versenybe, amelyről egy másik cikkben
már részletesen szóltunk. Isko-

működve az Angoltanárok Szlovákiai Társulásával (SAUA), a pozsonyi székhelyű Brit
Tanáccsal és az Amerikai Egyesült Államok
Nagykövetségével. Minden kategóriából az
iskolai forduló győztese kerül tovább a járási
szintű megmérettetésre, ahonnan újra csak a
győztes vehet részt a kerületi fordulón, majd
ugyanez a szabály érvényesül az országos versenyre történő továbbjutás kapcsán is.

lánk 29 ország 750 iskolája közül az 55. helyezést érte el.
Február 6-án fogadtuk intézményünkben Adam Sterling-et,
az Amerikai Egyesült Államok
szlovákiai nagykövetét, aki a nemzetek, nemzetiségek
közti toleranciáról
tartott diákjainknak
előadást.
Az angol nap tavasszal kerül megrendezésre, melyre
meghívtuk a prágai illetőségű The
Bear Educational
Theatre színházi
társulatot. A színészek interaktív
oktató jellegű előadásokkal és alkotóműhelyekkel
hozzák közelebb
az angol nyelvet a
diákokhoz.
Diákjaink hagyományszerűen
készülnek az angol nyelvű BIMUN – Nemzetközi Modell
ENSZ Konferenciára, amit a
budapesti Eötvös József Gimnázium szervez immár 8. alkalommal. A konferencián résztvevő
diákok az ENSZ különböző bizottságaiban zajló tárgyalásokat
utánozzák. Ezek a bizottságok
leggyakrabban a Biztonsági
Tanács, a Gazdasági-Szociális
Tanács, a Nemzetközi Biztonság és Leszerelés Tanácsa, a
Környezetvédelmi Program, az
Egészségügyi Világszervezet,
a Nemzetközi Atomenergiai
Ügynökség, az Emberjogi Tanács és természetesen az ENSZ
Közgyűlése. A konferenciára
történő felkészülés nemcsak
nyelvileg, de ismeretileg is igényes, mert a diákoknak azon
ország politikai és diplomáciai
álláspontját kell ismertetniük
angolul, amelyiket képviselik.
A résztvevők nemzetközi közegben tárgyalnak, alkudoznak,
az adott országukat pedig élethűen képviselik. Feltétel továbbá a megfelelő szakzsargon
és a hivatalos dress code – öltözködési szabályok betartása.
A küldöttségek figyelemmel

* A komáromi magyar gimnázium diákjai ismét több értékes
helyezést, díjat szereztek a legfontosabb hazai előkészítő jellegű
matematikaversenyen, melyet idén Ipolyságon rendeztek. Elsőseink (Jakab Béla és Vitálos Ágnes) 5. és 6. helyezést, míg másodikosaink közül Pinke Andrea és Jánosdeák Márk megosztott
1-2. helyet, Kozmér Barbara pedig 5. helyet szerzett. A harmadikosok versenyében Markó Anna Erzsébet 3., Bukor Benedek
4., Klučka Vivien 6. lett. A végzős évfolyam diákjainak versenyében Édes Lili 2., Czibor Dóra pedig 5. lett. A diákok sikereiben
nagy érdeme van felkészítő tanáraiknak: Horváth Katalin, Bukor
Emőke, Édes Erzsébet, Lami Zsuzsanna, Fonód Tibor. A tanulók
ezen kiváló eredményeknek köszönhetően mindannyian jogot
nyertek az indulásra az idei Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen, melyre márciusban kerül sor, Kaposváron.
-sjg* A komáromi Selye János
Gimnázium diákjai már ebben a tanévben is több értékes helyezést, díjat szereztek
a regionális előkészítő jellegű
fizikaversenyeken. A felsőbb
évfolyamok tanulói számára a
tanév kicsúcsosodása mindenképpen a fizikaolimpia A kategóriájának kerületi versenye
volt, melyet a középiskolások
4. évfolyama számára rendeztek Nyitrán. Ezen a versenyen
iskolánkat 9 tanuló képviselte.
A verseny eredménye nagy

örömre adott okot számunkra,
hiszen összesen 4 eredményes
megoldó volt, mind a Selye
János Gimnázium diákjai:
Pszota Máté (IV. A) 1., Édes
Lili (IV. A) 2., Bukor Benedek
(VII. N) 3. és Morvay Orsolya (III. C) 4. hely. A verseny
további résztvevői: Molnár
Mátyás, Klučka Vivien, Czibor Dóra, Jánosdeák Márk
és Konczer István. Diákjaink
sikereiben nagy érdeme van
felkészítő tanáraiknak: Szabó
Endrének és Hevesi Anikónak.

kísérik a nemzetközi kapcsolatok aktuális alakulását és benne
saját országuk reális pozícióját.
A konferencia nagy kihívást jelent a diákoknak, mivel vitába
kell bocsátkozniuk ahhoz, hogy
keresztülvigyék a véleményüket. Általános áttekintéssel kell
rendelkezniük nemcsak az általuk képviselt országról, hanem
a világpolitikai helyzetről is.
Iskolánk következő hagyományos projektje az angliai tanulmányút. 2018. június 29. és július 6. között diákjaink London,
Gosport, Dover és Portsmouth
nevezetességeit tekintik meg,
meglátogatják Párizst is és kirándulásuk utolsó napját a csodás Disneyland-ben töltik.
A fentiekből nyilvánvaló, hogy
a Selye János Gimnázium a
tehetségek gondozásán kívül
figyelmet fordít minden fejlődni és tudását elmélyíteni vágyó
diákra is, hiszen az iskolai év
számos történése erre megfelelő
teret biztosít.
Hevesi Petruf Alena,
Vlahy Anita

Kiss Mihály emlékére

Immár tíz éve alussza örök álmát a komáromi
református temetőben álló faragott fejfája alatt
Kiss Mihály, a felvidéki magyarság egyik kiemelkedő szervezője, a Csemadok Komáromi
Területi Választmányának ügybuzgó titkára,
akit súlyos betegség után 65 évesen ragadott el a halál.
Elhunyta után Mihályi Molnár
László tömören és találóan így
jellemezte munkásságát: „Mindig ott volt, ahol tenni kellett,
ahol lyukas volt a gát, ahol hiányzott egy ember, ahol a magyarok mellett kellett kiállni,
ahol emberséget és tisztességet
kellett védeni, ahol fejbe vertek
érte, ahol nem fizettek érte…
Már a hatvanas években is a
Nyári Ifjúsági Táborokban, de
aztán Őrsújfaluban, a művelődési táborokban, Komáromban a Jókai Napokon,
a Csemadok irodában, legtöbbet pedig kint az
emberek között, akik egy kerek évszázada kérdik, hogy miért lettünk mi mostohagyerekek,
elszakítottak, elűzöttek, leköpöttek, deportáltak, mindig csak másod- és harmadrendűek,
itthon a szülőföldünkön.”
Miska gyógyírt keresett a túléléshez, hitet a
megmaradáshoz. 1943. október 5-én született
Komáromban, majd Búcson nevelkedett. 1960ban érettségizett a komáromi gimnáziumban,
1962-ben pedig a kassai magyar ipariban. A hajógyárban kezdett dolgozni, mint konstruktőr,
1966-tól pedig a Csemadokban, mint szakelőadó. A kommunista párt utasítására elbocsájtották. Ezt követően 15 évig újból a hajógyárban dolgozott. 1990-ben a Komáromi Jókai
Színház szervezési osztályának vezetője lett,
politikai rehabilitálása után a Csemadok járási
titkára. Amatőr színjátszóként és versmondóként számtalan műsorban szerepelt, 1965-ben
Izsák Lajossal megalapította a Petőfi Irodalmi

Gyérülő madárvilágunk egyik jellegzetes képviselője a
fekete rigó, amellyel szerencsére még gyakran találkozhatunk akár a városi parkokban és kertekben is. Fekete tollruhája természetesen szépségben nem vetekedhet a gyurgyalagéval, vagy akár a jégmadár parádés „viseletével”,
Néhány emberöltővel ezelőtt a városokban meglehetősen ritka vendég volt a fekete rigó, azóta azonban valamennyi madárfajtánk közül legjobban urbanizálódott,
s így a verébhez hasonlóan „városi polgár”
lett belőle. Olyannyira hozzászokott az
emberi környezethez, hogy télen – némi
jobb falatok reményében – a lakótelepekre
is beköltözik. A valaha volt költöző madár
ma már a telet is velünk tölti, míg vagy
száz esztendővel ezelőtt még a zordabb
idő beállta előtt melegebb tájakra, a mediterrániumba költözött. E madár magyar
neve a hímek tollazata után született, a
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Színpadot, melynek rendezője és műsorainak
szerkesztője lett. Tíz alkalommal szerepeltek
nagy sikerrel a Jókai Napokon, utána műsorukat már a járási fesztiválon betiltották.
Alapítótagja s egyben járási elnöke volt 1968ban a Magyar Ifjúsági Szövetségnek. Az 1980-as években
részt vett a Duray Miklós által
vezetett Csehszlovákiai Magyar
Jogvédő Bizottság munkájában,
előkészítője volt a „Csehszlovákiai magyarok memoranduma
1988” című dokumentumnak.
1989 augusztusában jelen volt
a Páneurópai Pikniken, ugyanazon év novemberében pedig az
országos sztrájk egyik komáromi szervezője volt. 1990-ben
alapító tagja lett az Együttélés
politikai mozgalomnak, majd
járási elnöke és az országos tanácsának tagja,
1998-ban pedig alapító tagja a Magyar Koalíció
Pártjának. Tizenhárom évig működött képviselőként Komárom város önkormányzatában.
Közéleti tevékenységéért 2003-ban a Csemadok
Emlékplakett aranyfokozatával, 2005-ben a
Szlovák Köztársaság ezüst plakettjével, 2006ban Komárom város polgármesteri díjával tüntették ki.
Nekem jó barátom volt, a Csemadokban és a
magyar ifjúsági mozgalomban végzett tevékenységünk hozott össze bennünket, s erősítette barátságunkat. Amikor a Csemadok KB
Titkárságáról politikai meggyőződésem miatt
távoznom kellett, az ő közbenjárásával sikerült
munkát találnom a komáromi múzeumban,
ahol aztán nyugdíjamig dolgoztam. Általa ismertem és szerettem meg több búcsi magyart,
az ottani esküvőmön is ő vállalta a vőfély szerepét. Mindig tiszteltem és nagyra becsültem
egyenes szókimondását, igaz barátságát és persze az egész munkásságát.
Mácza Mihály

ám így is a szívünkhöz nőtt ez a szerény külsejű madár,
amely tavasszal hamisítatlan szólamaival köszönti hajnalonként a felkelő napot. S mi több, irodalmunkba is belopta magát, hála többek között Szabó Lőrincnek és Áprily
Lajosnak.

tojók és a fiókák ugyanis barnás színezetűek. A parkokban hosszan elszórakozhat
a némi pihenésre, kikapcsolódásra vágyó
ember a fekete rigók megfigyelésével,
ugyanis nem igen tartanak az emberektől.
Sokszor – miközben a talajon, a fű között
keresgél magának gilisztát vagy rovarokat
– ha nem teszünk hirtelen és félreérthető
mozdulatot, akár néhány lépésre is bevár
bennünket, sárga keretű fekete gyöngy
szemével követ bennünket, s talán még a
gondolatainkban is olvas, és megállapítja,
hogy jó szándékkal közeledünk-e feléje,
netán rosszban törjük a fejünket. Ha ez

utóbbi megállapításra jut, hess – és már el
is tűnik a fák lombjai között. Védett faj,
ám egyelőre nem veszélyezteti a kipusztulás. Sok feketerigó-fióka esik azonban
a szabadon kóborló macskák és kutyák
áldozatául. Bár leggyakrabban bokrokra,
fák alacsonyabb ágaira rakja a fészkét, lakott területen költhet akár farakásokban,
pincelejáratokban, s olykor még balkonládákban vagy az erkélyeken is. S amint
beköszönt a tavasz, hajnalonként ismét
felhangzik a mesterdalnok napkeltét köszöntő rigófüttye... NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)
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Növényvédelem

Beszámoló a kirándulásról

Február vége a kertekben

Ha vannak gyümölcsfáink,
akkor a közelgő tavaszi teendőink legfontosabbika a
tél végi lemosó permetezés.
Ezzel egyrészt elpusztítjuk a
gyümölcsfák és termő cserjék kérgének repedéseiben,
illetve a rügyek felületén
megtapadt kártevők áttelelő alakjait, másrészt eléggé
megnehezítjük támadásukat
a szezon idején. A manapság
kapható permetező eszközökkel ez a munka gyorsan és
könnyen elvégezhető. Mi egy
olyan megoldást ajánlunk,
amellyel vesződség nélkül
védelmet biztosíthatunk bármely gyümölcsfának vagy
cserjének.
Mikor végezzük?
Az első permetezést a fagyok
elmúltával, közvetlenül a
rügyfakadás előtt kell elvégeznünk. Enyhe tél esetén ez
már február közepén is megeshet, de március közepéig
mindenképpen elvégzendő.
Nagyon fontos, hogy olyan
időt válasszunk, amikor előre
láthatólag pár napig nem lesz
fagy, és szélcsendes időre

számíthatunk. Mivel a lemosó
permetezést nagy lémennyiséggel kell végezni, egy közvetlen
fagy nem tesz jót a növénynek,
szélben pedig nagy az esélye,
hogy a permet nem tapad meg
megfelelően a felületen.
Permetezés előtt
A metszést ajánlatos még a
permetezés előtt elvégezni.
Mindenképpen használjunk a
sebfelületeken sebkezelőt (Fabalzsam, Fagél, Fadoktor, stb.),
hogy a gombák, baktériumok
ne tudják a seben keresztül
megfertőzni a növényt.
Milyen szert használjunk?
Más- és más szert kíván gomba, baktérium, rovarkár elleni
védekezés. Az atkák, tetvek
ellen olajos permet szükséges,
a lisztharmat ellen kéntartalmú szerrel védekezünk, míg a
gomba, monília, tűzhalál ellen
a réztartalmú szerek a megfelelőek. Hogy ne kelljen kevergetnünk a különböző vegyszereket, használjunk Olajos
rézként, vagy Vegesolt, amelyek teljesen összetett készítmények, a megfelelő arányban
tartalmazzák az összetevőket.

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

2018-ban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Adagolás
A csomagoláson lévő adagolást mindenképpen olvassuk
el. Általánosan azt lehet elmondani, hogy 10 liter permetlé 3 db 2,5-3 méteres fára
elég. 1 liter Olajos rézkén
oldat kb. 43 liter teljes erősségű permetlét eredményez.
Természetesen sokkal több
jön ki, ha enyhébb oldatot készítünk.
Különböző gyümölcsöknek
különböző kártevőik vannak,
de a tél végi lemosó permet
mindegyiknek
megfelelő.
Egyes fajok, mint a sárgabarack, szilva, meggy és a cseresznye, igényelnek további
permetezéseket is, mivel ezek
nagyon érzékenyek a monília
nevű fertőzésre, amibe akár
bele is pusztulhatnak. Ezért
ezeket többször érdemes permetezni.
1. Február végén, a fagyok elmúltával lemosó permet Olajos rézkénnel.
2. Virágzásban monília ellen
több alkalommal kell védekezni Topas vagy Chorus növényvédő szerrel.
Ha ezeket a permetezéseket
megejtjük, akkor elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk gyümölcsfáink védelme
érdekében. De hogy erős, ellenálló növényeink legyenek,
ne feledjük a tavaszi és az
őszi trágyázást, amely elengedhetetlen a növény immunrendszerének erősítésében.
– 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
Januári szerencsés megfejtőnk Kertész Árpád keszegfalvai olvasónk.
Ajándékát postán kapja meg.

humor-csokor
Az osztályvezető összekarmolt, bevert képpel állít be az irodába.
– Mi magával főnök? – kérdezi az egyik kollégája.
– Képzeljék, tegnap nagyon későn mentem haza és a kutyám a
sötétben nem ismert meg. Ezt tette velem.
– Na hallja!– szólt a kollégája. – Én az ilyen kutyától rögtön
elválnék...
– Doktor úr, segítsen. Mostanában nem érzem jól magam,
rossz a közérzetem.
– Nincs talán étvágya, vagy nem alszik jól?
– Hát, tudja doktor úr, úgy dolgozom, mint egy ló, olyan jó az
étvágyam, mint egy farkasnak, úgy eszem, mint egy oroszlán,
estére fáradt vagyok, mint egy kutya, és úgy alszom, mint egy
mormota.
– Nos, ha tényleg így állnak a dolgok, legjobb lesz, ha egy
állatorvoshoz fordul.
– Hány évesnek saccol engem, professzor úr? – kérdezi egy
női beteg az orvostól.
– Már megbocsásson asszonyom, de én belgyógyász vagyok, nem pedig régész...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A szokásos kettősség gyötri. Egyszerre vágyna a változásra, az új impulzusokra, a kihívásokra és a régi jól ismert közegre, a biztonságra, ám a kettő nem
létezhet együtt. Segíti a döntését, ha meghatározza, hogy mi is a
hosszú távú célja és megvizsgálja, ennek melyik felel meg jobban.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha már olyan mértékű
stressz éri, amit napi egyéb elfoglaltságaival nem tud levezetni
és feldolgozni, egyre fáradtabbnak és kimerültebbnek érzi magát. Fizikai kondíciójának és ellenálló képességének erősítésére
a legjobb módszer, ha a lehető legtöbb időt tölti a szabadban.
KOS (március 21 – április 20.) Ha olyan tulajdonsággal vagy
szokással találkozik környezetében, amely bosszantja és
amelyet kibírhatatlannak talál, gondolkodjon el rajta, önben
életének mely területén van meg ugyanaz, ha esetleg egy kicsit más formában! Valószínűleg egy régi probléma köszön
vissza újra.
BIKA (április 21. – május 20.) Ez a hét kedvez a művészi
tevékenységeknek, illetve minden alkotó, teremtő munkának.
Ez jelenti az otthonunk szépítgetésével kapcsolatos feladatokat vagy új tervek kieszelését is. Bármire is vonatkozik, a most
elkezdődő folyamatok gyors sikerhez vezetnek, és sok örömet
adnak.

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

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha úgy gondolja, hogy még
nagyobb közelségre vágyik kedvesével, ismerje meg jobban
saját vágyait és figyelje meg, mennyire tudja közvetíteni
neki ezeket. Azután gondolja végig, ön mennyire látja, hogy
mi az, amit a párja szeretne és mennyire veszi figyelembe
ezeket!
RÁK (június 22. – július 22.) Hajlamos ma az önsajnálatra,
pedig erre most igazán nincs oka. Tény, hogy néhány dolog nem egészen az elvárásai szerint történt, de később be
fogja látni, hogy sokkal jobb, hogy így alakult az élete és a
kapcsolata, mint ahogy szerette volna. Bízzon benne, hogy
minden jól végződik!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Lehetősége nyílik
egy szerelmi kalandra. Ha nem árt vele senkinek, és nem
okoz vele fájdalmat, nyugodtan belevetheti magát és kiélvezheti minden másodpercét. A rövid távú kapcsolatoknál
azonban fontos, hogy előre tisztázzák a játékszabályokat,
hogy mindkét fél tudja, mire számíthat.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Belső elégedetlenségéről hiába próbálja meg elterelni a figyelmét sok munkával, ismeretek gyűjtésével, nyelvtanulással. Ha az igazi
okot nem tárja fel, ha nem talál gyógyírt arra a magányra,
amit szinte egész életében érzett, akkor csak ideig-óráig tudja meggyőzni önmagát.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Nagyon megviseli, ha valakitől azt a visszajelzést kapja, hogy nem igazán arra
lenne szüksége, amit ön adni tud vagy akar neki. Minden kapcsolatot az határoz meg, hogy a felek mit és milyen mélységben
akarnak és tudnak adni. Ha ezek egyensúlyban vannak, harmonikus lesz a kapcsolat.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Életünk minden hibájából tanulhatunk, ha vesszük a fáradságot és kielemezzük őket.
Nem kell túl sokáig rágódni rajtuk, hiszen az adott helyzetben
legjobb tudásunk és képességünk szerint cselekedtünk, de ha
újra ugyanolyan szituációba kerülünk, már tudni fogjuk, hogy
mi a legjobb megoldás.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha kedvese fél a kötöttségektől és minden olyan lépés megijeszti, ami valamilyen formában elkötelezettséget jelent, hagyjon neki időt! Ilyen helyzetekben
a türelmes, megértő várakozás az egyetlen, ami feloldhatja a másik
félelmeit, és bizalmat ébreszthet benne a további közös élethez.
BAK (december 22. – január 20.) Hobbijában mostanában nem
leli annyira örömét, csatlakozzon hasonló érdeklődésű emberekhez, rengeteg új impulzus éri majd. Ha folyamatosan elégedetlen
a párjával, két lehetősége van. Vagy őszintén szembenéz a problémák okával és vállalja saját felelősségét ezek kialakulásában,
vagy véget vet a kapcsolatnak és később újra létrehozza maga körül ugyanezeket a helyzeteket, gondokat!
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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

Vennék anyadisznót, vagy
nagytestű hízót.

Tel.: 0908 790 345.

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.

Építés, átépítés,
hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.
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MŰSORAJÁNLAT

február24-től március 2-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, 8.40 Hupikék tör pikék, 11.20 Az év
háziasszonya, 13.00 Gyilkos soroka (amer.), 14.05
Bombajó bokszoló (olasz),
16.15 Dr. Dolittle (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Szupercsapat (amer.), 21.25
Chappie (amer.), 0.00 Beépülve (amer.), 2.35 A férjem védelmében (amer.)

7.00 T V2 matiné, 10.00
Több, mint testőr, 12.10
Gyil kos sorok (amer.),
13.15
Dok tor
House
(amer.), 14.20 A sz upercsapat (amer.), 17.25 R ipost, 18.00 Tények, 18.55
Tini nind zsa tek nőcök
(amer.), 21.20 A z ördög
pradát visel (amer.), 23.45
Éjszakai őrség (orosz)

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 10.50
Dallas
(a mer.),
12.55
Nevelésből
elégséges
(a mer.), 13.55 A nd ré, a
fóka (a mer.), 15.55 Ga zd átla nul
Mexi kóba n
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz plusz , 20.0 0
A m i k is falu n k (mag ya r),
21.10 Halálos feg y ver 3
(a mer.), 23.40 K a rácsony i
rémálom (a mer.), 1.35 A
vonal t úlsó végén (a mer.)

RTL II

11.00 Robin Hood legújabb
kalandjai (amer.), 13.00
Vőlegényem vagy férjem
(amer.), 15.00 A gyanú árnyékában, 16.00 A gyanú
árnyékában, 20.00 Kutya
hideg! (amer.), 22.20 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
23.20 Eleven testek (amer.)

M2

11.20 A meseerdő lal kói,
12.40 Pom-Pom kalandjai, 12.50 Con nie, a boci,
13.15 Taton ka tör ténetei,
15.40 Égszín kék herceg és
Csillagf ü r t t ü ndér, 16.40
A g u mimaci k, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 22.45 M R 2
A k usz ti k, 1.10 A kék lag ú na (amer.)

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 13.15 Pe r u , C h i l e ,
13.45 Ko m i s z k a m a s z o k
Afrikában
( h ol l a n d ),
15. 2 0 Me s e a 12 t a l á l a tr ól (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
színház és más semm i (m a g y a r), 2 0. 30 A
D a l , 2 3. 2 0 B é r g y i l ko s a
s z o m s z é d o m (a m e r.- k a n a d a i)

Duna World

11.0 0 Eg y a sszony v is�sza néz (mag ya r), 13.20
D vor sz k y Hedv ig művé szet tör ténész , 14.15 I ro d alom és köny v, 16.20
H it , e rkölcs és hű ség,
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 Mese a 12 t alálat ról
(mag ya r)

Pozsony 1

12.50 Téli olimpiai játékok, 15.55 Énekel a föld,
17.55 A szocializmus fétisei, 18.30 Építs házat,
ültess fát, 19.00 Híradó,
20.30 Énekel a Föld, 22.15
Nyomtalanul (amer.), 0.00
Az élet örömei

Pozsony 2

6.20 Téli olimpiai játékok, 14.10 Európa képekben, 15.20 Bajnokok Ligája magazin, 15.55 Téli
olimpiai játékok, 19.30
Chip és Dale (amer.).
20.00 Híradó, 20.10 Téli
olimpiai játékok, 21.30
Tűz van, babám! (cseh),
22.40
Fargo
(amer.),
23.25 A híd (svéd)

Markíza tv

9.20 Bolondos vakáció
(amer.), 11.00 Hasonmások
(amer.), 13.15 Amerikába
jöttem (amer.), 15.45 Harr y Potter és a halál ereklyéi 2 (amer.), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 33 élet (amer.), 23.10
Bölcsőd lesz a koporsód
(amer.)

JOJ TV

13.00
Szuper
karaoki,
13.45
Igaz
történetek,
15.30 Én, a robot (amer.),
18.00 Szünidő, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A
javaslat (amer.), 23.00 The
November Man (amer.)

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.25 A
Muzsika TV bemutatja,
11.55 Havazin, 12.30 XXI.
század – legendák velünk
élnek, 13.00 Házon kívül,
13.30 Az álmodó (amer.),
15.45 Rontó Ralph (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 A hobbit (amer.), 21.50 Éjszakai hajsza (amer.), 1.00 Ne
hagyd magad, Bill! (amer.)

RTL II

9.40
Zsar u
pánikban
(amer.), 11.40 Segítség,
bajban vagyok!, 16.40 Kutya hideg! (amer.), 19.00
Kutyabajnokok
(amer.),
21.00 Förtelmes főnökök
2 (amer.), 23.00 Don Jon
(amer.), 1.00 Zsar u pánikban (amer.)

M2

12.43 Pom-Pom meséi,
13.15 Taton k a tör ténetei,
15.40 A csengő -bongó
fá csk a (német), 16.40 A
g u m i ma ci k , 17.30 Ja ke és
Sohaor szág k alózai, 17.50
D r. Plü ssi, 18.15 Za r afa ,
20.15 Tut i g i m i (a me r.),
21.10
Két a rcú
ja nu á r
(a me r.-f r a ncia), 23.45 M it
gondolsz , k i vag y?

Duna tv

12.45 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.15 A ví z és a z
ember, 14.50 Rex felüg yelő
(osz t rá k-német),
15.40 A z ember néha té ved (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.35 A lpesi őr já rat
(olasz), 19.45 Bíboros,
21.0 0 Ö rök tél (mag ya r),
23.55 A Bagi Nacsa Show,
1.45 Szerel mes f öld rajz

Duna World

13.20 Nag yok , 13.50 A két
g róf, 14.50 Isme rd meg!,
15.50 Isme rd meg!, 16.50
Hét vég i belé pő, 18.55 Ö t
kont i nen s, 19.25 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.0 0 H í r a dó, 21.35 Él n i
mu száj, 22.45 Hog y volt?,
23.45 Ku lt u r ál is h í r a dó,
1.40 A z embe r néha téved
(mag ya r)

Pozsony 1

11.0 0 Sz l ov á k i a ké p e kb e n , 11. 30 Tél i ol i m p i a i já t é ko k , 14.15 Poi r o t
(a n g ol), 15.0 5 K i s h á z
a z e r d ő m el l e t t (c s e h),
16 .45
Csendőr tör ténet e k , 18 .15 Ko n y h á m t i tk a , 19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30
M a x fel ü g yel ő (s z l ov á k),
21. 30 A m i ko r a f a r o k
c s óv á lja (a m e r.), 2 3.0 0
Poi r o t
(a n g ol),
2 3. 55
M a x fel ü g yel ő (s z l ov á k)

Pozsony 2

8.0 0 Ol i mpiai játékok ,
18.40 Est i mese, 20.0 0
H í r a dó, 21.0 0 Vivát , Be nyovsz k y!, 23.40 Sz í n ház i köz vet ítés: Játékosok

Markíza tv

8.25 Harry Potter és a halál
ereklyéi 2 (amer.), 11.00
Chart Show, 13.00 Duso
felügyelő (szlovák), 14.15
Danny
csapata
(amer.),
16.55 Felvég, alvég, 18.15
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Szupersztár, 23.30 Az igazság
nevében (amer.), 1.50 G.I.
Joe (amer.)

JOJ TV

11.15 A legszebb ajándék
(amer.), 13.20 Az ajánlat
(amer.), 15.50 Új kertek,
16.55 A nyaraló, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A hetedik mennyország, 23.00
Üdvösség (amer.), 1.00 A
csodálatos Marigold szálló (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 Tények extra, 22.25 Chappie
(amer.), 1.00 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.), 23.30 Lángoló
Chicago (amer.), 0.35 Backstrom nyomozó (amer.)

TV2

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 14.25 A fal, 15.45 Story extra, 16.15 A szeretet
útján (török), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 19.05 A fal,
20.25 Barátok közt, 21.05
Éjjel-nappal
Budapest,
22.20 Dr. Csont (amer.),
1.45 Totál szívás (amer.)

RTL II

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

M2

11.05 A nagy ho-ho-hohorgász, 11.45 Kérem a következőt!, 12.25 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 Éliás,
a kis mentőhajó, 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

13.20 Honfoglaló, 14.15
Don Mat teo (olasz), 15.15
A vidék i dok tor (német),
16.10 Mámoros szerelem
(mexi kói), 17.55 Nő az
esély, 18.00 Hí radó, 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.25 Kár t yavár (amer.), 22.15 NCIS
(amer.), 23.05 Agatha Raisin: A z áradás napja (angol)

Duna World

11.30 Pesti mese (magyar),
13.00 Híradó, 13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt kontinens,
14.45 Család-barát, 16.20
Roma magazin, 16.55 Domovina, 17.25 Ízőrzők,
18.05 Gasztroangyal, 19.00
Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 Hogy volt?, 21.40
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.50
Szlovák várak, 16.25 Környezetkímélő
lakások,
16.50 Talkshow, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 A százéves bácsi, aki kimászott
az ablakon és eltűnt (svéd),
22.20 Csendőrtörténetek

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 12.20 Városból városba, 15.30 Nemzetiségi magazin, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 20.00 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 21.25 A család,
22.30 Hulot úr kiállításra
megy (francia)

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok, 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 A muzsikusok (cseh), 23.50 NCIS
(amer.)

JOJ TV

12.00 Híradó, 12.30 Topsztár, 13.35 Rendőrök akcióban, 15.40 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó, 23.25 Kukucskáló, 0.25 Rosewood (amer.),
1.25 Gyilkos elmék (amer.)

TV2

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 14.25 A fal, 15.45
Story Extra, 16.15 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05
A fal, 20.25 Barátok közt,
21.05 Éjjel-nappal Budapest, 22.20 Halálos fegyver
(amer.), 1.40 Vámpírnaplók
(amer.)

RTL II

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

M2

12.35 Irány Okido!, 15.00
Traktor Tom, 15.35 Teszvesz város 16.05 Állatkerti
sétány, 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.), 23.25 Kulisszák
mögött, 0.25 Lola (amer.-kolumbiai)

Duna tv

13.15 Honfoglaló, 14.10 Don
Matteo (olasz), 15.15 A vidéki doktor (német), 16.10 Mámoros szerelem (mexikói),
17.55 Nő az esély, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Önök kérték, 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.20 Laura rejtélyei (amer.), 23.10 Cyrano de
Bergerac (francia)

Duna World

11.30 Szerelmek (magyar),
13.45 Hazajáró, 14.40 Család-barát, 16.20 Nemzetiségi magazinok, 17.35 Ízőrzők, 18.10 Gasztroangyal,
19.30 Hazajáró, 20.00 Van
képünk hozzá, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.55
Szlovák várak, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.50
Sherlock Holmes kalandjai,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Utóhang (amer.), 21.20 Hétvége (amer.), 22.15 Éjféli
napsugár
(svéd-francia),
23.10 Törvény és rend

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30
Ukrán magazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája,
18.30 Esti mese, 20.00 Híradó, 20.10 Mágikus nyolcas,
22.30 Talkshow, 23.40 Történelmi panoráma

Markíza tv

11.05 Jószomszédi viszonyok, 12.10 Családi történetek, 13.05 A mentalista
(amer.), 15.05 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 Édes otthon, 21.30 Jó
tudni, 22.40 Családi történetek, 23.40 NCIS (amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 13.35 Rendőrök akcióban, 15.40 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.)

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 Tények extra, 22.25
Ong-bak (thai), 0.45 Az indíték (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!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 14.25 A fal, 15.45 Story Extra, 16.15 A szeretet
útján (török), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 19.05 A fal,
20.25 Barátok közt, 21.05
Éjjel-nappal
Budapest,
22.20 Szulejmán (török),
23.30 Házon kívül, 1.15
Vámpírnaplók (amer.)

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 14.25 A fal, 15.45
Story Extra, 16.15 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05
A fal, 20.25 Barátok közt,
21.05 Éjjel-nappal Budapest, 22.20 Halálos fegyver
(amer.), 23.55 Magyar ul
Balóval, 0.35 Mindörökké
rock (amer.)

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

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

RTL II

M2

13.25 Kókusz Kokó, 14.20 Pocoyo, 15.00 Traktor Tom, 16.00
Béku és barátai, 16.05 Állatkerti sétány, 17.00 Hahó Pip!,
17.35 A dzsungel könyve, 18.25
Aladin, 19.40 Éliás, a kis mentőhajó, 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, 12.50 Olasz
kaják, 13.20 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), 21.40 Arisztokraták
(angol), 22.40 A vasember
(lengyel)

Duna World

11.40 Szávitri, az asszonyi
hűség dicsérete (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.45
Noé barátai, 14.45 Családbarát, 16.20 Nemzetiségi
magazinok, 17.25 Ízőrzők,
18.00 Gasztroangyal, 19.00
Itthon vagy!, 19.30 A csúnya lány (magyar), 21.40
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Mejünk a kertbe!, 14.50
Világörökség: Lőcse, 16.25
Környezetkímélő lakások,
16.50 Sherlock Holmes
kalandjai, 19.00 Híradó,
20.30 Jobs (amer.), 22.35 A
diplomata (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30
Magyar magazin, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.05 Mikro-szörnyek, 22.30 Művészetek,
23.25 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

9.55 Apukák, 11.00 Jószomszédi
viszonyok,
12.00 Családi tör ténetek,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex,
19.00
Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
Tökéletes hang (amer.),
0.50 NCIS (amer.), 1.50 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 13.35 Rendőrök akcióban, 15.40 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Szünidő (szlovák),
21.45 Ki itt a főnök? (cseh),
22.50 Kellemetlen esetek
(szlovák), 23.50 Rosewood
(amer.), 0.50 Gyilkos elmék
(amer.)

RTL II

M2

12.25 Irány Okido!, 13.20
Mily, a kíváncsi, 14.20 Pocoyo, 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 Hí rek, 12.50 Jamie
Oliver 15 perces kajái,
14.05 Don Mat teo (olasz),
15.05 A vidék i dok tor
(német), 15.55 Mámoros
szerelem (mexi kói), 16.40
Szerencse hí radó, 17.55
Nő az esély, 18.35 Vég telen szerelem (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Tóth
János (mag yar), 21.00
Fábr y, 22.20 Csak szex és
más sem mi (mag yar), 0.00
Redl ez redes (mag yar-német)

Duna World

11.10 Volpone (magyar),
14.15 Magyar krónika,
14.45 Család-barát, 17.25
Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal, 19.00 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
Menjün k a ker tbe!, 14.45
Világörökség:
Bár tfa,
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 Ez én
vagyok (olasz), 23.15 Törvény és rend, 23.55 Nash
Bridges (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30
Roma magazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.10 Mir vam
(szlovák), 21.15 Európai
kávéház, 23.20 Rendőrség,
23.35 Dokumentumfilm

Markíza tv

10.55 Jószomszédi viszonyok,
12.55 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
17.55 Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Felvég, alvég, 21.40 Jó
tudni!, 0.10 NCIS (amer.), 1.00
A mentalista (amer.)

JOJ TV

12.00 Híradó, 12.30 Topsztár, 13.35 Rendőrök akcióban, 15.40 Mániákus
vásárlók, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.0 0 K r i m i , 19. 30 H í ra d ó, 20. 35 Inkognitó,
22.00 Heti hetes, 23.25
Összeomlás, 0.00 Roswood (amer.)

PÉNTEK

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

6.20 Mokka, 12.30 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 A bűnös
negyed (amer.), 0.20 Különvélemény (amer.), 2.05 Az
uralkodónő (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!, 12.30
Életmódkalauz, 13.10 Éjjelnappal Budapest, 14.25 A fal,
15.45 Story Extra, 16.15 A
szeretet útján (török), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 A
fal, 20.25 Barátok közt, 21.05
Éjjel-nappal Budapest, 22.10
Rohanás (amer.), 1.35 Odaát
(amer.)

RTL II

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

M2

12.50 Nálatok laknak állatok?, 13.20 Mily, a kiváncsi,
13.25 Kókusz Kokó, a kis
sárkány, 14.20 Pocoyo, 15.00
Traktor Tom, 16.05 Állatkerti sétány, 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!, 22.35 Zsaruvér
(amer.), 0.25 Lola (amer.kolumbiai)

Duna tv

12.50 Jamie 15 perces kajái, 13.20 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),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Szenzációs
recepciós
(amer.), 22.05 Hétköznapi
titkaink (norvég-dán)

Duna World

11.40 Rafinált bűnösök
(magyar), 13.20 Kosár,
13.45 Rúzs és selyem, 14.45
Család-barát, 16.55 Öt kontinens, 17.25 Ízőrzők, 18.05
Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Önök kérték, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.50
Világörökségek,
16.25
Környezetkímélő lakások,
16.50 Sherlock Holmes
kalandjai, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Szlovákia, szeretlek!, 21.55
Dokumentumfilm,
22.40
Fedőneve: Donnie Brasco
(amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.25
Városból városba, 15.35
Szemtől szemben, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 A család, 20.35 Háború és béke
(orosz), 21.40 A lecke (bulgár), 23.25 Jazz

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszo nyok, 12.00 Családi tör ténetek, 13.00 A ment alist a
(amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi
tör ténetek,
19.00
Hí radó, 20.30 Szeretők
(szlovák), 21.40 Magic
Mi ke (amer.), 0.10 A ment alist a (amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 13.35
Rendőrök akcióban, 15.40
Mániákus vásárlók, 17.55
Főzd le anyámat, 19.00
Krimi,
19.30
H í r a dó,
20.35 Szünidő (szlovák),
21.45 Áll az alku!, 22.55
Észak harcosai (amer.),
01.00 Jessabelle (amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
február
24-én Mátyás
február
25-én Géza
február
26-án Sándor
február
27-én Edina
február
28-án Ákos
március
1-én Albin
március
2-án Lujza

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Stakovič Erik és Vietori

csová Zuzana, a sókszelőcei Skok Teodor és a komáromi
Rybárová Zuzana.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a bajcsi Schik Mi
chal, a komáromi Lakatoš Kristián és Kováč
Tamás, a helembai Mácsai Marcell, a diószegi
Lošonská Sofia, a bátorkeszi Fazekašová Anna és
Lehoczká Žofia, a gútai Néveriová Soňa Viktória, a
marcelházai Rafaelová Schanel a köbölkúti Szőköl
Kristián és a dunamocsi Fazekaš Kristián Márton.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Mucha Lilla (94 éves), Rafael Mária

– Mimi (50 éves), Czímer Ferenc (79 éves), Fazekas
Mária (87 éves), Cserepes Irma (93 éves), Veneszová
Mária (85 éves), a gútai Reicher István (66 éves), Stei
ner Ilona (81 éves), Kiss Mária (88 éves) és Tóth Lajos
(78 éves), az örsújfalusi Belaň Jozef (91 éves), a ko
lozsnémai Beke Erzsébet (80 éves), a bátorkeszi Farkas
Gyula (85 éves), a búcsi Tárnok András (70 éves), a
pozsonyi Mutkovič Michal (65 éves).

Emléküket megőrizzük!

Megemlékezések
Vannak emberek,
akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már
nincsenek köztünk.

Február 27-én lesz tíz éve
annak a szomorú napnak,
amikor méltósággal viselt
hosszú betegség után, életének 69. évében
örökre eltávozott körünkből

A Dunatáj receptkönyvéből

Agglegény kedvence

Emeletes szelet

Hozzávalók:
50 dkg darált háztartási
keksz
10 dkg vaj (ne margarin
legyen!)
10 dkg porcukor
kb 2-2,5 dl tej
Túrókrém:
50 dkg tehéntúró
7,5 dkg porcukor
ás pudingpor
2 cs vaníliás cukor
5 dl tej
1 citrom reszelt héja
Tetejére:
fél citrom leve (ízlés szerint)
2,5-3 dl cukrászhab (habtej
1
dl
cukrászhab
(habtejszín)
Elkészítése:
szín)
Vaníliás krém:
A karajt kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk.
tortadara vagy csokiforgács
2
cs
hidegen
keverhető
vaníli
A tepsit vagy jénai tálat olajozzuk, egymás mellé rakjuk a hússze
Elkészítés:
leteket.
Alap:
Az almát vékony gerezdekre szeljük héjastul, és a húsra rétegezzük.
A darált kekszet egy tálba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot és a
Megszórjuk fahéjjal, és vajdarabkákat szórunk rá. Ízlés szerint be
kissé megolvasztott vajat és alaposan összedolgozzuk. Annyi
fedjük hagymakarikákkal. Alufóliával lefedve 25-30 percig sütjük,
tejet adjunk hozzá, hogy a massza összeálljon. Egy 20x30 cmmajd a fóliát levesszük róla, rövid ideig készre sütjük.
es tepsi aljára sütőpapírt teszünk (így könnyebb lesz kivenni
Burgonyapürével tálaljuk.
a kész sütit), majd az alapot
egyenletesen beleterítjük és
jól lenyomkodjuk.
Túrókrém:
A túrót egy tálba tesszük,
hozzáadjuk a kétféle cuk
rot, a citrom héját és a le
vét, majd villával alaposan
összedolgozzuk. A tejszínt
keményre felverjük, majd a
túróhoz adjuk és összefor
gatjuk az egészet. túrókré
met egyenletesen rákenjük a
kekszes alapra, majd hűtőbe
tesszük.
Vaníliás krém:
A pudingporokat egy nagyobb
edénybe öntjük, hozzáadjuk
a tejet és habverővel 3-5 perc
alatt felverjük. Akkor jó, ha
sűrű. Az elkészült krémet a
túrós rétegre kenjük egyenle
tesen, majd hűtőbe tesszük.
A tejszínt keményre felverjük,
a pudingos réteg tetejére simít
Jelző- és
REKOM
juk, majd tortadarával vagy
Rekonštrukcia bytov
információs
csokiforgáccsal megszórjuk és
Lakásfelújítás
2-3 órára hűtőbe tesszük.
táblák
Éles késsel felvágjuk, majd tá
Tel.:
0948
622
051
árusítása!
laljuk a desszertet.
905
450
570
(műanyag, illetve öntapadós)
Hozzávalók:
2 szelet karaj/fő
1 fej vöröshagyma
1-2 db alma
só
őrölt bors
fahéj
napraforgóolaj
vaj/margarin

S Z U D O K U

dr. Konczer József,

a komáromi magyar gimnázium nyugalmazott tanára.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk
együtt ezen a szomorú napon.
A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk
édesanyánkra,
Mujzer Máriára,
aki február 24-én lenne 100 éves.
Míg éltél, szerettünk,
míg élünk, nem feledünk.
Gyermekeid, unokáid és dédunokáid
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt egész életed.
Elfeledni téged nem lehet,
meg kellene tanulni élni nélküled.
Fájó szívvel emlékeztünk
február 18-án,
halálának ötödik évfordulóján

Kucsera Sándorra
Gútán.

Emlékét őrző, szerető felesége,
gyermekei családjukkal
és az egész rokonság

Fájó szívvel emlékeztünk
február 20-án,
halálának 13. évfordulóján
a drága leányra és testvérre,

Szűcs Andreára,
Komáromban.

www. najtabulky.sk
* Eladó Suzuki Swift 1,25
diesel, gy. év: 2006, ára 3300
euró. Tel.: 0910 385 278.
Autóbiztosítás?
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195
* Eladó Nagyharcsáson tanya. Tel.: 0908 780 591.
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.
* Megrendelhetők 7-hetes
Dominant tojójércék több
színben, 3,70 euró/db áron.
Tel.: 0902 170 287, illetve 0905
270 597.
Rokkantnyugdíjas
37 éves férfi részidős
(4-órás) munkát vállalal
Komáromban.
Tel.: 0907 220 363.
Házbiztosítás!

Emlékét örökké őrző szülei
és bátyja Imi.

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

Aplico Plus

Komárom * Munka utca 25.
Tel.: 035/7704 310 * www. aplicoplus. sk

A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195.

Régi (háború előtti)
rádiókat gyűjtök.

Tel.:
0915 094 045.

TÉLI ÚSZÓK GÚTAI TALÁLKOZÓJA

Nagyon jó az égiekkel Huszárik Károlynak, a gútai Rozmárok, azaz téli úszók elnökének
a kapcsolata, hiszen vasárnap
reggelre havazott, így azután
igazán télies körülmények
között fogadhatták a pozsonyi, nyitrai, dunaszerdahelyi
és komáromi sporttársaikat.
Horváth Árpád, Gúta polgármestere üdvözlő beszédében
kiemelte, hogy elismerésre

méltó a téli úszók teljesítménye és egyre nő a Rozmárok
csapata is, akik új sportággal
gazdagították a várost. Vízreszállás előtt került sor Keszeli
Gergely „felavatására”, aki
első ízben vállalkozott, hogy
a +3 oC-os vízben megmártózzon. A harminchat téli úszó ez-

után leúszta a maga 500, 700
és 1 000 m-es távját.
Felvételeink (fent) a polgármesteri köszöntőt, (balra középen) a felavatás pillanatát,
(balra lent) a gútai Rozmárok
csapatát és (jobbra lent) az
500 m-es táv első „legyőzőjét”
örökítette meg.

KOSÁRLABDA

Új erősség a csapatban

Az MBK Rieker COM-therm Komárom csapatának vezetősége a múlt hét elején szerződtette
Komáromba az amerikai Justin Jacksont.
A huszonhétéves játékos szép karriert tudhat
maga mögött, a hazai bajnoságokon kívül utoljára az izraeli Maccabi Kiryat Motzkin csapatában játszott. – Azért esett a választásunk
Jacksonra, mert rendkívül energikus a játéka,
pontosak a gólpasszai és csapatunknak szüksége volt egy párharc esetén is kellő agresszivitással játszó csapattagra. Személyében egyfajta
biztosítékot látunk a védelem erősítésére – nyilatkozta Miloš Šporar, a csapat mesteredzője.

BK Lévaí Patrióták– MBK Rieker COM-therm Komárom
92:65 (26:19, 23:21, 19:13, 24:12)

Nem az ellenféltől ijedtek meg a komáromi kosarasok a múlt héten szerdán megtartott lévai találkozó előtt, hanem a láthatatlan „ellenségtől”, az influenzajárványtól. A csapat egyik része az
ágyat nyomta, a másik pedig köhögéssel, náthával birkózva lépett pályára. A vereség ellenére a
komáromi csapat elismerést érdemelt. Igaz, először fordult elő, hogy a komáromiak a Szlovák
Kupa első fordulójában kiestek.
Rendkívül intenzív, támadó hogy erősségeiket nem tudják után a lévaiak már úgy léptek
játékkal kezdte a lévai csapat megfelelő módon pótolni. Az pályára, hogy kiismerték a koaz első negyedet. A vendégek egy nappal korábban érkező máromi kosarasok hiányossáazonban fokozatosan felzár- védelmi játékosuk, Jackson gait, ami elsősorban a védelem
kóztak, bár játékukon látszott, sokszor inkább szólózott, hi- kapkodásában, szisztéma nélszen igazi csa- küli játékában nyilvánult meg.
patjátékra nem Minderre jó példa volt a záróvolt idő össze- rész is, hiszen a negyedik nehangolódni.
gyedben a komáromiak megA második ne- próbáltak ugyan lépést tartani
gyedben a ko- a lévaiakkal, azonban a negyed
máromi csapat közepén érezni lehetett, hogy
e g y e n r a n g ú kifulladtak, erőnlétileg elfáradpartnerként sze- tak. Becsületükre válik, hogy a
repelt a pályán, találkozó végéig szép játékot
ám az első ne- mutattak be.
gyed hiányos- Komárom legjobbjai: Djordjeságai itt is vis�- vič 14, J. Jackson 13, Vojtek 9
szatükröződtek.
Két-három há- Ez a találkozó a Szlovák Kupa
rompontos do- első – és a komáromiak szábással előnybe mára sajnos utolsó – fordulója
jutottak volna.
volt, március 3-án az extraliga
Sajnos, a félidő összecsapásai folytatódnak.

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
PK Komárom – Verebély
11:7 Pontszerzők: Tóth 3,5,
Moravec, Varga, Olláry 2,5 *
A komáromi PKL
csapata a tabella 7.
helyén áll 33 ponttal
IV. liga sk.B
Pokrok Komárom –
Mocsonok 7:11 Pontszerzők: Rajko Z. 3,5,

Kürthy 1,5, Kadlicsek és Nagy
T. 0,5 * A Pokrok Komárom
csapata a tabella 6. helyén áll
28 ponttal
V. liga déli csoport
Gúta – Párkány 9:9
Pontszerzők: Feix 3,5,
Sladký 3, Frey 2,5 *
Gúta csapata a bajnoki
táblázat 8. helyén áll 20
ponttal

LABDARÚGÁS

Az VII. liga tavaszi sorsolása
15. forduló * március 11-én, 14,30-kor
TJ Dynamo Bajcs – ŠK Nagysziget * TJ Druž
stevník Csicsó – TJ Družstevník Bogya/Gellér
* TJ Družstevník Ifjúságfalva – ŠK Bogyarét
16. forduló * március 18-án, 15 órakor
Nagysziget – Bogyarét * Bogya/Gellér – Ifjúságfalva * Bajcs – Tany
17. forduló * március 25-én, 15 órakor
Tany – Nagysziget * Csicsó – Bajcs * Bogyarét
– Bogya/Gellér
18. forduló * április 1-én, 15,30-kor
Nagysziget – Bogya/Gellér * Bajcs – Ifjúságfalva * Tany – Csicsó
19. forduló * április 8-án, 15,30-kor
Csicsó – Nagysziget * Ifjúságfalva – Tany * Bogyarét – Bajcs *
20. forduló * április 15-én, 15,30-kor
Bajcs – Bogya/Gellér * Tany – Bogyarét * Csicsó – Ifjúságfalva *
21. forduló * április 22-én, 16 órakor
Ifjúságfalva – Nagysziget * Bogyarét – Csicsó
* Bogya/Gellér – Tany

22. forduló * április 29-én, 16 órakor
Nagysziget – Bajcs * Bogya/Gellér – Csicsó *
Bogyarét – Ifjúságfalva *
23. forduló * május 6-án, 16,30-kor
Bogyarét – Nagysziget * Ifjúságfalva – Bogya/
Gellér * Tany – Bajcs *
24. forduló * május 13-án, 16,30-kor
Nagysziget – Tany * Bajcs – Csicsó * Bogya/
Gellér – Bogyarét *
25. forduló * május 20-án, 17 órakor
Bogya/Gellér – Nagysziget * Ifjúságfalva –
Bajcs * Csicsó – Tany
26. forduló, május 27-én, 17 órakor
Nagysziget – Csicsó * Tany -Ifjúságfalva *
Bajcs – Bogyarét
27. forduló * június 3-án, 17 órakor
Bogya/Gellér – Bajcs * Bogyarét – Tany * Ifjúságfalva – Csicsó
28. forduló, június 10-én, 17 órakor
Nagysziget – Ifjúságfalva * Csicsó – Bogyarét
* Tany – Bogya/Gellér

ELŐKÉSZÜLETI MÉRKŐZÉSEK

KFC Komárom – KVSE Komárom 1:0 góllövő: Nurkovič
* Koppánymonostor – Ekel
0:1 (0:0) góllövő: Gacsal *
Marcelháza U19 – Gyarak
U19 9:3 góllövők: Cséplő 3,
Farkas 3, Molnár, Szépe, Lakatos * Ógyalla U19 – SDM
Érsekújvár 8:1 (2:0) góllövők:
Duráč 2, Murárik 3, öngól, Farkaš, Druga * Ímely – Nagyölved 2:3 (2:1) Gál, Straňák *
Gúta – Galánta 0:0 * Dunaradvány – Vágfüzes/Kava
3:0 (1:0), góllövők:Vörös Á. 2,
Balogh T. * Nemesócsa – Izsap
8:5 góllövők: Ledeczki I.2, Buday Zs. 2, Hipp P, Hipp M, Horváth A, Cseh S – Szabó 2, Csá-

pai 2, Almás * KFC – Bős 3:0
(2:0) góllövők: Nurkovič 2, Luzin * Szentpéter – Hetény 8:1
góllövők Lakatos, Psenák, Kürthy, Kianek 2 Németh, Krajčir 2
* FK Marcelháza – FK Activ
Nagykeszi 6:2 * Gúta – Nádszeg 6:1 * U19 Szentpéter
– Marcelháza 4:2 góllövők:
Jóba, Péntek, Berky, Németh –
... * Kamocsa – Naszvad 2:7
(1:1) góllövők: .... – Molnár 4x,
Halanda 2x, Csief * Perbete –
Bánkeszi 0:3 * Nagysziget –
Tany 8:4 (4:1), Sladký R. 2x,
Leckési Z. 5x, öngól * Csilizradvány – Csallóközaranyos
5:2 góllövők: Végh 4, Görözdi
– Döme, Lelkes.

Rajtol a tavaszi foci idény

Március 3-án, 14 óra 30 perckor rajtol el a komáromi stadionban a II. liga tavaszi idénye a sportév
38. fordulója a Komárom – Zsolna B találkozóval. Telt stadiont, sok sikert a KFC-nek és kitartó
szurkolóinak!

Farsangi
focitorna

Az Endrődy János Alapiskola az
idén, 5. alkalommal is megrendezte az immár hagyományos
Farsangi Diák Teremfoci Tornát
a muzslai sportcsarnokban. A
meghívott csapatok – Balatonszárszó, Dunamocs, Kéménd,
Kürt, Nyergesújfalu, Szalka,
Tát és a házigazda Muzsla – között ádáz küzdelem folyt előbb
a két selejtező csoportban,
majd pedig a helyosztókon. A
torna döntőjében nagyon élvezetes és színvonalas csatában
Muzsla 3:1 arányban legyőzte
Nyergesújfalu csapatát, így elhódította a trófeát. A harmadik
helyen Kéménd csapata végzett,
miután a helyosztón 3:2 arányban legyőzte Balatonszárszó
együttesét. Az ötödik helyen
Kürt csapata végzett, majd Dunamocs, Szalka és Tát gárdái
zárták a sorrendet. –farkas–

VII. liga 15 forduló
Szőgyén A – Perbete A 7:11
Pontszerzők: Uzsák 4, Káploczky 2,5, Kántor 2, ifj. Herda
2 * Perbete A csapata a tabella 3. helyén áll 32 ponttal.
VIII. liga, 15 forduló
Perbete
fakócsapatának
szünnapja volt, jelenleg a tabella 30. helyén áll

KÉZILABDA

Nők 1. liga
Mocsonok – Naszvad/Ímely 26:25 A találkozó
7. percében 2:5-re vezetett a vendégcsapat, de
fokozatosan felzárkóztak a mocsonokiak, s végül – ha csak egyetlen ponttal is – megnyerték
a találkozót * Kassa – Csallóközaranyos 21:21
Értékes pontot hozott haza az aranyosi csapat a

keleti végekről * Csallóközaranyos a tabella 4.
helyén áll 17 ponttal, a Naszvad/Ímely csapata a
10., 7 ponttal.
Idősebb diáklányok
Naszvad/Ímely – Szered 7:24 *
Ifjabb diáklányok
Dunaszerdahely A – Gúta 31:11

BIRKÓZÁS

A bronzéremért folyó küzdelemben a Black Bull Litovel – Blue Diamonds 3:8 (1:1)-as eredmén�nyel zárult. Góllövők: Maríkovec, Hausleitner, Meleg – Haulitus 2, Vörös 2, Németh 2, Kováč, Taibl.
A döntőben hatalmas küzdelem alakult ki, hiszen a két csapat fej-fej mellett küzdött: Bauring
City – Barracuda 3:2 (2:2) (0:0) Góllövők: Mészáros Ádám, Obert Igor 2, Szénási István, Németh Zsolt. A torna legjobb kapusa címét Jurčina Lukáš érdemelte ki, a legjobb csatár címén
pedig Mészáros Ádám és Mészáros Mihály osztozkodott 2323 góllal.
Felvételünkön a komáromi teremfocitorna győztes csapata,
a Barracuda látható.

Hetényen rendezték meg a kadétkorosztály egyéni országos bajnokságát
Február 16-án és 17-én a Szlovák Birkózószövetség megbízásából a Marcelházi Birkózóklub Hetényen rendezte meg a kadétkorosztály 2018. évi kötöttfogású
egyéni országos bajnokságát.
Egyéni eredmények:
(pontszerző) 5. lett. * A kg-os
súlycsoportban
Az 55 kg-os súlycsoport- madari birkózók közül pedig Megály Zoltán
ban ... 3. hely – DOL- pontszerző 5. lett Csicsó ezüstérmes lett.
NÍK Krisztián * A 92 Adrián * A Komáromi
kg-os
súlycsoportban járás birkózóremény- A kadétok országos baj(pontszerző) ...4. hely ségei közül a legered- nokságával
egyidőben
NAGY Kevin * A gútai ményesebbnek a mar- folyt Naszvadon a Jégtöbirkózóklub neveltjei kö- celházaiak bizonyultak. rő Mátyás Kupa nevű a
zül a 65 kg-os súlycso- Tőlük a 71 kg-os súly- birkózóbajnokság, ahol
portban Brandt Erik csoportban Kovács Ni- a gútai reménységek kölett bronzérmes, míg a kolasz aranyérmes lett, zött a 25 kg-os súlycso60 kg-os súlycsoport- Kajtár Sándor a 62 kg- portban pontszerző 4.
ban Prezmeczky Gyula os súlycsoportban, 42 lett Balázs Ferenc.
A sikeres komáromi versenyzők és edzőik

KARATE

Szenzációs győzelmet aratott a komáromi illetőségű, de napjainkban a nyitrai Farma színeiben küzdő Kósa Tamás, aki a
juniorok és kadétok 45. Európa-bajnokságán a 76 kg-os súlycsoportban kumitében ezüstérmet harcolt ki.
Tamás tíz éve foglalkozik a küzdősporttal és korábban már
sikerült begyűjtenie az Eb negyedik helyezését.

SAKK
III. liga B1 – 8. forduló
NŠK Nyitra C – Perbete 4:4 Pontszerzők:
Rancso, Mészárosová és Olláry 1-1, Seko
és Ostržlík M. 0.5. Perbete sakkozói a bajnokság 4. helyén állnak 13 ponttal.
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