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A metángázzal együtt az igazság is felszínre került?

Biztonságban érezheti magát
a vendég a komáromi
termálfürdőben?
Az elmúlt napokban ismét Komárom került a média hatósugarába, a kereskedelmi
televízión kívül a hírszolgálati csatorna (TA3) is behatóan foglalkozott a komáromi
termálfürdő egyre égetőbb problémájával. Érdekes, hogy öt éven át rendszeresen figyelmeztettük az érintetteket arra, hogy hatalmas mennyiségű, kihasználatlan, környezetszennyező és robbanásveszélyes metángáz kerül ki a termálfuratból. Andruskó,
Glič és Gajdáč képviselők többször is elárulták magukat, hogy tudnak a problémáról,
ám az ügy kivizsgálása helyett csak „humorizáltak” (lásd a KrálikTV adásait). Lépni
nem mertek, mert az előzmények netán Bastrnák Tibor volt polgármesterhez, Keszegh
Béla jelenlegi alpolgármesterhez illetve Batta György képviselőhöz is elvezetnek?

Február 22-én, a komáromi Tiszti pavilon dísztermében rendezték meg Felvidéken első alkalommal a Magyar Nemzeti
Kereskedőház által megszervezett Exportakadémiát, amelyen mintegy ötven felvidéki magyar vállalkozó vett részt.
Oláh Zsanett (felvételünkön), számolt be pozitív tapasztalaA város vezetése akkor
a Magyar Nemzeti Kereske- tairól. Kiselőadásában a sikeagyonhallgatta az ügyet,
dőház vezérigazgatója a meg- res üzleti együttműködésről is
csak a főellenőr a bíróságon
nyitón hangsúlyozta, hogy a szólt. Gyurácz Németh Iván az
eskü alatt tett vallomásában
felvidéki magyar vállalkozá- Absolvo Consulting Kft. képbizonygatta a gázleválasztó
sok nagyon fontos partnerei a viseletében a marketingpozicimeglétét, illetve jelentésében
magyarországi vállalkozói kö- onálást és az üzleti stratégiákat
állította, hogy a medence
ismertette. Kitért az ügyfélközvizében egy gramm metán
pontú stratégia alkalmazására,
sincs. Időközben a Viator
valamint a sikeres értékesítés
Kft. megszűnt és utódja a
módozataira is.
Comorra servis ott folytatta,
A délután folyamán a kintléahol az elődje abbahagyta.
vőségek és az üzleti kockázatSenkit sem zavart a tény,
csökkentés lehetőségeiről, a
prezentációs és tárgyalástechnikákról, valamint a külpiaci
megjelenés és exportpromóciós szolgáltatások témakörében hangzottak el előadások.
zösségnek. Az elmúlt években Kérdésünkre több jelenlévő Akár már jövőre is komppal rövidíthetnénk az utat az esztertöbb mint ezer helyi magyar ér- vállalkozó is egybehangzóan gomi Ister-Granum European Grouping for Territorial Coodekeltségű vállalkozást vontak elmondta: hasznosak az ilyen peration Ltd. társaság javaslatának köszönhetően.
be a Kárpát-medencei gazdasá- szakmai találkozások, a kap- A tervek szerint a komp napi 15 olyan kétnyomtávú járművek
gi térbe. Céljuk olyan többirá- csolatteremtés és ismeretszer- alkalommal közlekedne, reggel szállítására is alkalmas lesz,
nyú együttműködés kialakítása, zés szempontjából is.
6 órától este 8 óráig. A komp melyek nem haladják meg a
Jakab István felvételei személyek, egynyomtávú és 3,5 tonnát. Egy út alkalmával
amelyben a határon túli magyar
vállalkozásoknak is lehetősémaximálisan 10 járművet tud
geket tudunk nyújtani, hogy
majd átvinni a part túloldalásikeresebbek legyenek.
ra.
Farkas Iván, az MKP orszáAz építkezés költségeit nagygos alelnöke elsősorban arra
jából 1,4 millió euróra (+áfa)
hívta fel a figyelmet, hogy az Február 22-én bejelentés érkezett a rendőrséghez, hogy Ógyal- becsülik. A tervek szerint az
anyaország számtalan olyan la bagotai városrészéből eltűnt egy 52 éves nő. Csütörtökön idén megkezdik a munkálatopályázattal segíti a felvidéki késő estig keresték a hivatalos szervek és a polgárok is, ám kat, 2019-ben pedig már át is
fiatal vállalkozókat, amelyek eredménytelenül. Pénteken a kutatásba bekapcsolódtak a ko- adnák.
kellő alapot biztosítanak az máromi rendőrök és a déli órákban a kitartó kutatás eredmé- A projekt részét képezi az útújonnan alakuló, illetve már nyeképp meglelték a nő élettelen testét.
hálózat, az épület és a közműAz 52 éves Ingrid és 66 éves arról, hogy csütörtökön hol és vesítés is.
működő vállalkozásoknak.
A rendezvény résztvevői több élettársa, E. Lajos egy rendel- mikor látta utoljára az élettársát,
előadást is meghallgathattak. kezésükre bocsátott Unimo tí- a rendőrség előzetes vizsgálati
PENIAZE
Elsőként Papp Vargha Kata- pusú konténerben laktak, nem fogságba vette. A férfi azt valS NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
lin, a Chocomaze tulajdonosa messze a régi szövetkezettől. lotta, hogy megölte a nőt és a
Pozsonyból mint hajléktalanok testét szőnyegbe csavarba kútba
érkeztek Ógyallára, a szomszé- dobta, illetve a holttestet kivitNAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
dok véleménye szerint többször te a határba. Végül bizonyítást
volt hangosabb szóváltás közöt- nyert, hogy nem volt okozója a
tük. Ingrid holttestét a konténer halálesetnek, így szombaton szaod 600 € do 10 000 €
szomszédságában levő telephe- badlábra helyezték. A rendőrség
lyen találták meg. A nő a hátán ennek ellenére gyilkosság megfeküdt.
alapozott gyanújával folytatja
KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11
Tekintettel arra, hogy E. Lajos a vizsgálatot, bár lapzártáig az
( 0918 709 049
az első meghallgatásnál folya- elrendelt törvényszéki boncolást
Magyarul is BESZÉLÜNK
matosan változtatta vallomását még nem végezték el.

hogy a vendégek robbanásveszélyes környezetben úszkálnak.
Hogy komoly ügyről van szó,
az tagadhatatlan. A karsztos
tározók vizében a széndioxid
a domináns, a homokköves
tárolókban nagyobb mennyiségben fordul elő a metán. A
termálkutak vízének kísérőgázában a metántartalom meghaladja a 60 tf%-ot, miközben
– furatonként – évente körül-

A földgázba utólag kellemetlen szagú gázt kevernek, hogy
a gázszivárgás és a gázömlés
észlelhető legyen.
Több kérdés azonban továbbra
is megválaszolatlan maradt. A
sajtóhírek hatására elvárnánk,
hogy a higiénia és a katasztrófavédelem is véleményt alkosson. Honnan lehet tudni azt,
hogy a fürdőben – a szellőztetés ellenére – nem lépi-e túl a
metán a megengedett, bizton-

Kompjárattal kötnék össze
Dunaradványt és Neszmélyt

Gyilkossággal ért véget
a pár veszekedése?

z

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!

Mindazok ellen, akik bármi összefüggést vélnek felfedezni a
fenti karikatúra és a komáromi képviselő-testület néhány tagja
között, szerkesztőségünk a „jó hírnév megsértése miatt” azonnal feljelentést tesz. Ez csak egy karikatúra.
belül 50 ezer eurót érő energia
illan el a levegőbe.
Mit kell tudni a metánról? Elsősorban azt, hogy színtelen,
szagtalan gáz, a levegőnél kisebb sűrűségű, vízben nem,
apoláris oldószerekben (például benzinben) jól oldódik. Alacsony olvadás- és forráspontú
anyag, gyúlékony vegyület,
kékes lánggal ég. A levegővel
keveredve rendkívül veszélyes
robbanó elegyet alkot. A bányászok legveszélyesebb ellenfele,
hiszen a metán a sújtólégrobbanás okozója. Kellően kordában
tartva viszont a háztartások és
az ipar legfontosabb energiaforrása, hiszen a vezetékes gáz
fő alkotórésze.

Ismertek a Baross Alapítvány
pályázatának nyertesei
A napokban nyilvánosságra hozták a Felvidéki Gazdaságélénkítő Program eredményeit. A Baross Alapítvány
ezúton gratulál minden
nyertes pályázónak, és
sok sikert kíván a megvalósításhoz. Fel szeretnénk
hívni a sikeres pályázók
figyelmét, hogy a Széchenyi Programiroda e-mailben részletes tájékoztatást nyújt a további
lépésekről, teendőkről. A folyamat egyszerű
és világos. Éppen ezért a Baross Alapítvány

elhatárolódik minden olyan kezdeményezéstől, megkereséstől, amelyet egyes cégek
kínálnak fel több száz eurós
szolgáltatási díj ellenében a
sikeres pályázóknak. A Baross Alapítvány nem működik együtt további közvetítő
cégekkel. Esetleges kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak bátran a Széchenyi
Programirodához.
Üdvözlettel:
Iván Tamás,
a Baross Alapítvány ügyvezetője

ságos mértéket? Vajon vannak
megbízható jelzőberendezések, amelyek figyelmeztetnék
a mit sem sejtő fürdőzőket a
veszélyre? Ha netán minden
intézkedés ellenére bekövetkezne egy robbanás, ki vinné
el a „balhét”: a cégigazgató,
a képviselő-testület, vagy a
polgármester? És arra is kíváncsiak vagyunk, hogy szakmai hozzá nem értés, vagy
szándékos elhallgatás áll az
ügy mögött?
Ami a történetben a legszomorúbb, az az a tény, hogy míg a
környékbeli fürdők folyamatosan fejlődnek és valamilyen
furcsa módon még hasznot
is hoznak a városaiknak, addig nálunk csak veszteséget
tapasztalunk, botrányokat és
hazudozást. Feltehetően ez
annak is köszönhető, hogy a
képviselő-testületben sok az
olyan városatya, aki a város
szolgálata helyett csak a saját
boldogulását tartja fontosnak.
Lapunk 3. oldalán Pásztor
István mérnökkel, Komárom korábbi polgármesterével keressük az ok és okozati összefüggéseket.
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Ülésezett az MKP
Országos Tanácsa

Maglód városa három napra
a magyar összetartozás fővárosa lett

Apáink nyomdokain

A keleti végeken, Kisgéresben ülésezett a múlt hét végén a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa. A tanácskozást köMaglód Város Önkormányzata, a Maglódi Polgári Kör és a
vetően kiadott nyilatkozat alapján a párt az év legfontosabb
Civilszervezetek Maglódi Szövetsége idén már a XII. Kárpolitikai eseményének az őszi helyi önkormányzati választápát-medencei magyar találkozóra hívta meg testvértelepüsokat tartja.
léseit és a határon túli magyar civilszervezetek képviselőit.
A gasztronómiai és kulturális hagyományok ápolása mellett
A Magyar Közösség Pártja he- is mutatja, hogy a kormányzat
minden évben jut idő az anyaországi és határon túli magyalyi szervezeteinek a következő pártjai nem tudják biztosítani a
rok életkörülményeinek tartalmas bemutatására és megbeidőszakban a legfontosabb fel- kormányprogramban vállaltaszélésére.
adata a polgármester- és kép- kat. A tárca inkompetens hozA február 16-án pénteken in- A háromnapos találkozó mélviselőjelöltek
megválasztása záállását mutatja az is, hogy az
duló program első kulturális tó befejezéseként vasárnap
lesz, valamint a nemzetiségileg építések környezetben és az alaeseménye az Ismerős Arcok előbb az ökumenikus istenkisebbségben levő települése- csonyabb rendű utakban okozott
zenekar Wass Albert emlék- tiszteletre került sor az evan- Felvételünkön (balról jobbra) dr. Szűcs Lajos, Maglód (Maken esetleges helyi egyezteté- káreltávolításának kérdése süket
estje volt „Veletek maradok gélikus templomban, majd a gyarország) országgyűlési képviselője, Tabányi Pál, Maglód
sek megkezdése más politikai fülekre talál.
...” címmel. A szombati nap MagHáz nagytermében ün- város polgármestere, Vaskó József, a Maglódi Polgári Kör
pártokkal. Az MKP továbbra is Az MKP OT felszólítja a kordisznóvágással kezdődött a nepi ebéddel búcsúztak el a alelnöke, Pint Tibor – EJK
a magyar közösség megtartásá- mányt a Csallóköz ivóvízkészleMagHáz udvarán és a hagyo- rendezvény szervezői a Délnak egyik alappilléreként tekint tének hatékony védelmére, mert
mányos feldolgozási módok vidék, Kárpátalja, Erdély és Komárom, Hosszúszó, Berzé- Doroszló, Bene (Kárpátalja),
a helyi önkormányzatokra, ezért .elfogadhatatlannak tartja a nemmegtekintését az ételkósto- Felvidék képviselőitől. Az te és Dunaszerdahely, illetve vagy a székelyföldi Magyaris tartja elengedhetetlennek a rég kialakult helyzetet, amikor
ló, kézműves vásár és a helyi ünnepi ebéd után adták át a Lendva, Dobornok, Várdaróc, lapárd képviselőit.
széleskörű magyar érdekkép- egyes falvakban szennyezettség
óvodások, iskolások néptánc- 200 000 forintnyi összegyűjviselet biztosítását a települési miatt hetekig fogyaszthatatlanná
bemutatója követte. Az esti tőtt adományt, valamint a Tavált az ivóvíz. A környezetvéképviseletekben.
18 órakor induló kulturális mási Áron Erdélyi Kör magA Magyar Közösség Pártja üd- delmi szervek „reakcióideje”, a
programot ünnepi köszöntő- lódi szervezetének 50 ezres
vözli az Európai Parlament vízügyi társaság büntetésének
jével a város polgármestere pénztámogatását a doroszlói
strasbourgi plenáris ülésén ho- mértéke, az atrazin ismételt megés a polgári kör elnöke mellett Móricz Zsigmond Magyar
zott határozatot az őshonos ki- jelenése az ivóvízben, valamint
Lomnici Zoltán dr., az Emberi Művelődési Egyesület elnösebbségek diszkriminációjának a tény, hogy máig nincsenek
Méltóság Tanácsa nevű nem- kének illetve az alapiskola
tiltásáról és jogaik széles körű megoldások a csallóközi ivózetközi civilszervezet elnöke igazgatónőjének.
védelméről.
vízkészletet szennyező források
is üdvözölte. Az ünnepi prog- Nagy örömmel nyugtáztam,
Az Országos Tanács öröm- felszámolására, bizonyítja a körramban pedig a városi Kaca- hogy Felvidéket ezen a találmel fogadta az Európa Tanács nyezetvédelmi rendszerek teljes
majka néptáncegyüttes műso- kozón több civil összefogás
Parlamenti
Közgyűlésének átalakításának halaszthatatlan
is képviselte. Megemlítem
rát néztük meg.
2196/2018-as számú határo- szükségességét.
zatát, amely egyértelmű aján- Az Országos Tanács értetlenül
lásként fogalmazza meg a áll az előtt, hogy a Helemba és
kisebbségek nyelvhasználatá- Ipolydamásd között megépítésban ezek „második hivatalos re váró Ipoly-híd új, módosított
Idén Pusztinából érkeztek a maglódi találkozó díszvendémegállapodányelvként való elismerését”. A kormányközi
gei. A Tázló folyó bal partján fekvő Pusztina Moldva legfikisebbségi nyelvhasználat jogi sát Szlovákia kormánya nem
atalabb magyar települései közé tartozik, hiszen a madéfalszabályozásának hiányossága- hagyta jóvá, noha korábban a
vi vérengzést követően, a XVIII. század utolsó évtizedeiben
ira és a magyar nyelvhasználat szlovák fél kérte a híd műszaalapították. Az elsőként érkezők puszta helyet találtak itt,
siralmas állapotára tekintettel, ki paraméterének módosítását,
innen kapta a falu a Pusztina nevet. Pusztina az egykori Maaz Európa Tanács ajánlásának az Ipoly-híd műszaki tehergyar Királyság gyímesi (1 000 éves) határától légvonalban
értelmében az MKP OT felszó- bírásának lecsökkentését. Az
körülbelül 40, közúton 70 km-re található. A falu első írásos
lítja a szlovák kormányt, hogy OT felszólítja ezért a szlovák
említése 1792-ből való, egy osztrák térképleírásban szerepel
pótcselekvésként ne részmegol- kormány közlekedésügyi miPustiian néven. Pusztina római katolikus lakossága olyan erdások keresésében merüljön ki niszterét, hogy haladéktalanul
délyi menekültekből áll, akik az osztrák hatalom erőszakos
ez irányú tevékenysége, hanem nyújtson be a szlovák kormány
határőr regimentjeibe való besorozás elől bújdostak Moldvákezdeményezze a magyar nyelv elé olyan határozati javaslatot,
ba a XVIII. században. A népes delegáció tagjai disznótoros
regionális hivatalos nyelvként amelyet meg tud indokolni, és
A határon túlról érkezett fiatalok is érdeklődve lapozgatták húsgombócokkal kedveskedtek a találkozó résztvevőinek.
való használatának törvényi biz- amely megfelel a szlovák oldaKép és szöveg:
a Dunatájt
lon megfogalmazott igényektosítását.
Pint Tibor mérnök
Az MKP OT köszönetét fejezi ki nek.
Magyarország kormányának a
mezőgazdasági, valamint kis- és
(3.)
középvállalkozások határ menti
fejlesztési támogatásáért, mely(Befejezés)
A komáromiak e büszkeségének dicsérete rögtönös – Semmi agnek alapját a Baross Gábor FejEgy
másik
halászlés
epizód
is
megérdemli
a
feljegygodalom.
A
elhatározásra ösztökélt.
lesztési Terv szolgáltatta. A gazzést.
– Ha megengedi a társaság, a legközelebbi összejö- halászlére bizdasági fejlesztések a magyarok
Az öreg úr szenvedélyes tarokkista volt és mint ilyen, vetelre majd én gondoskodom hamisítatlan komáro- tosan számítáltal lakott régiók összlakossáhat keresztmatagja a „históriai” tarokkpartinak, mely a szabadelvű mi halászléről.
gát, közösségünk megmaradását
ma! – ment a
párti klub egyik sarokasztalánál ütötte fel tanyáját és – Brávó! – zúgott föl az általános helyeslés.
és a szülőföldön maradást segíamelynek tagjait – a kibicekkel együtt Ferraris mű- Nyomban kitűztük a napot a következő hét péntekjé- drótválasz.
tik. Az Országos Tanács tagjai a
vészi ecsetje meg is örökített. Rendes tagjai: Jókai re. A menü is megállapíttatott.
Ez kissé megmunkahelyi mobilitás ösztönzéMór, Tisza Kálmán, Nedeczky Pista bácsi és Sváb – Nem szabad másnak lenni, mint halászlének, meg n y u g t a t ó l a g
sét több oknál fogva is elhibáhatott.
Bár
Károly voltak. E kedélyes társaság tagjai a téli sze- tepertős túrós csuszának.
zott lépésnek tartják. A családok
zonban időnként Jókai Mórnál gyűltek egybe partira A komáromi halászlé előteremtése és szállítása az h a m a r j á b a n
kénytelenek lesznek nélkülözni
és ezt követő kedélyes vacsorára is. Többször részt én gondom és kötelességem, míg a túrós csuszában el sem tudták
valamelyik szülőt, ami negatívan
vettem jómagam is, nem a partiban, hanem a vacso- való remeklés feladata „keresztmamára” hárult. (Bo- képzelni ígérerán. Egy ilyen alkalommal, midőn éppen a Komá- hémia nyelvén tudniillik így neveztem a ház úrnőjét, tem beváltásáhat majd a gyermekeik lelki fejFeszty Árpádné Jó- nak mikéntjét.
lődésére. Véleményük szerint az
kai Rózát.)
De midőn este hét órakor sem én, sem a hal nem
átköltözési támogatás felgyorsítÉs felderült a „dicső mutatkoztunk a látóhatáron, az aggodalom ismét felja a fiatalok elvándorlását, gonnap” reggele. Sőt, ütötte fejét, sőt a háziasszonynál már-már depresszidot okoz az idős szülők ellátása
már delet is mutatott óvá fokozódott...
terén, illetve újabb anyagi terheaz óra. Én azonban Idehaza pedig én a legnyugodtabban aznap délben
ket ró az amúgy is túlnépesedett
még mindig nem megfőzettem a két bogrács halat. Válogatott mixnyugati országrész önkormányjelentkeztem.
Se tum compositumból, valósággal remekbe készült.
zataira az infrastrukturális befekAzután kitálaltam két hatalmas zöldes tálba, az ötszemélyesen,
sem
tetések növelése miatt.
a főzésre szánt hal órai gyorsvonat indulásáig pompás kocsonyalévé
A Magyar Közösség Pártja Orküldésével. Jogos fagyasztattam és a két tálat egymásra borítva, beszágos Tanácsa egyet nem értéaggodalom fogta el csomagolva vittem a vasútra és a vasúton Budapestsét és aggodalmát fejezi ki a Tt.
a ház úrnőjét. Mi re, majd fiákernen egyenesen a Jókai-házhoz.
330/1991-es számú, földrendelesz, ha a hal elma- Fél nyolc órakor érkeztem oda. Nyomban a konyházésről szóló törvény 2017. szeptrad? A túrós csusza ba siettem és ott a tálakat forróvizes fazekakra heember 1-jén hatályba lépett törmagában
mégis lyezve, a kocsonya persze fölengedett, és pontban
vénymódosításának végrehajtása
csak túl szegény va- nyolc órakor már készen, saját kezűleg cipeltem föl
kapcsán. A törvénymódosítás és
csora lenne. Staféta az emeleti ebédlőbe a pompás, forró, igazi komárovégrehajtó rendelkezés után kistafétát követett bu- mi halászlevet, letéve a vendégsereg által már köalakult kaotikus helyzetet a párt
dapesti lakásomra. rülült ház asztalára, s egyszersmind hogy a halászlé
Kerestettek.
tálalása annál stílszerűbb legyen, elmondottam az
szerint a módosítás azonnali
Jókai svábhegyi villájának kertjében háza népével
– Nincs itt, nem is az ilyen alkalmakkor szokásos ősi komáromi havisszavonásával lehet rendezni.
volt még a héten! – lászmondókát:
Az MKP OT döbbenetét fejezte
romból általam szállított pompás nyárson sült jász tértek vissza a rémhírrel.
„Ez a kis halacska vízbe szokott úszni,
ki a dél-szlovákiai úthálózat fejkeszegek kerültek fogásra, az ízletes különlegesség – De hiszen ez borzasztó! Megfeledkezett volna az Fog is arra jó borocska csúszni!”
lesztésének üteme és módozatai
fogyasztása közben – eszmetársítás következtében – ígéretéről, vagy valami baj érte. De akkor miért nem Csúszott is a bor, ízlett is a halászlé, melynek hismiatt. A 16 hónapja alapkőletétóriáját midőn a vendégek megtudták, lőn hatalmas
szóba került a halászlé is.
ad hírt magáról? – zúgolódott a ház népe.
tellel indított R7-es gyorsforgalcsodálkozás, éljenzés.
–
Hát
hiszen
pompás
ez
is,
de
mennyivel
jobb
mégis
Majd
ide,
Komáromba
jött
az
expressz
sürgöny.
mi út (a tárcavezető szerinti) 24
a komáromi halászlé – jegyezte meg a társaság egyik – „Az istenért, mi van a halászlével? Ma estére a ven- Maga a jó öreg megölelt, megcsókolt, ezzel honorálhónapos késése, valamint az R2dégek várják!”
va jól sikerült ötletemet.
tagja, ha jól emlékszem, maga Tisza Kálmán.
es egysávosítása és késleltetése

Tuba János: Emlékeim Jókai Mórról
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A két ország együttműködése kiterjed a természetvédelem új formáira is

Környezetszépítő beruházások
a Komáromi járásban

Két évtized után leállították
a Zlatý Bažant Nealko sör
gyártását

Taste of Nature, vagyis A Duna menti Európai Regionális Fejlesztési Alap- természeti és kulturális örökség vétermészet ízei projektnek köszönhe- tól. Az Alsó-csallóközi Falvak Tár- delme a cél, miközben formálhatják
tően az Alsó-csallóközi Falvak Tár- sulása mellett a projektben nyolc az idegenforgalmat, az üdülési szosulása közel 2 millió eurót nyert el az további partner vesz részt szlovák kásokat és környezetvédelmi oktatáInterreg Szlovákia-Magyarország és magyar oldalról. Mindenütt a sokat szervezhetnek.
Csallóközaranyoson felújítják hogy a Natúrparkok filozófi- el a Duna mentén, rovarhote- védelmi tájékoztató pontot,
a község központjában álló áját alapul véve megőrizzék leket, gémeskutakat, madár- revitalizálják az itt található
247 éves kúriát, amely nem- a Duna mente természeti és etetőket, madármegfigyelőket, ivóvízforrást és a tavat is megrégiben még az orvosi rende- kulturális örökségét, miközben fotócsapdákat helyeznek ki az tisztítják. A magyarországi főlőnek is helyt adott. Az épület kihasználják az adottságaikat Alsó-csallóközi Falvak Társu- partner az Által-ér Vízgyűjtő
ezentúl néprajzi múzeumként a vidékfejlesztés érdekében. A lásához tartozó 20 településen. Helyreállítási és Fejlesztési
működik majd, Kolozsnémán megvalósításba 20 szlovákiai A Szlovák Vízgazdálkodási Szövetség, mely alapító tagamfiteátrumot építenek, amely és 30 magyarországi községet, Vállalat egy olyan multifunk- ja a Gerecse Natúrparknak.
méltó helye lesz a járási nép- önkénteseket, civilszervezete- ciós gépet vásárolhat, ami Itt 20 helyen bejárati kaput és
művészeti ünnepélynek is, for- ket vontak be. Az érintett terü- 3680 órán át tisztítja az Alsó- 29 helyen tájékoztatási pontot
galomba állítanak egy nagyobb let túlnyomó része a NATURA Csallóköz tavait és csatornáit. helyeznek ki, befejezik a tanmotorcsónakot Kolozsnéma és 2000 természetvédelmi terület- A nagyléli ökoturisztikai köz- ösvényt, ahová 500 fát is ültetpont is megszépül, pavilono- nek. Az általános iskolásoknak
Gönyü között és számos fesz- hez tartozik.
tiválon népszerűsítik a termé- A természetvédelem mellett cél kat, gémeskutakat, játszótéri környezetvédelmi oktatást tara vidékfejlesztés is, ennek egy elemeket, kerékpártárolókat tanak, míg a tatai Vadlúd sokaszet védelmét.
A január 31-től kezdődő és részét alkotja a terv, miszerint kap, illetve egy csónakot és dalom további népszerűsítése
kamerarendszert
jövő év december 31-én záruló önkéntesek bevonásával 3500 egy lovas kocsit is. Kiépítik a érdekében
projekt egyik alapfeltétele volt, őshonos fát és bokrot ültetnek Túzok élmény- és környezet- alakítanak ki.

A Heineken Szlovákia vállalat húsz év után leállította az alkoholmentes Zlatý Bažant Nealko sör gyártását. A döntést Odin
Goedhart, a vállalat vezérigazgatója a megváltozott fogyasztói
szokásokkal indokolta.
– Azt tapasztaltuk, hogy a fo- igazgató. Az alkoholmentes
gyasztók sokkal nagyobb fi- megjelölés ellenére ugyanis a
gyelmet fordítanak arra, mit Zlatý Bažant Nealko sör minfogyasztanak,
egészséges dig tartalmazott egy minimális,
életmódot folytatnak, tudatos a törvény által megengedett
és felelős döntéseket hoznak, alkoholmennyiséget, ami a teljes mennyiség legfeljebb
ennek
megfelelően
0,5%-át tette ki. – Nem
pedig igényesebbek a
volt egyszerű döntés –
megvásárolt termékekfűzte hozzá nyilatkozatákel szemben is. Ennek
ban Goedhart, aki szerint
a trendnek a része a
a Zlatý Bažant Nealko
szerényebb és felenemcsak Szlovákiában,
lősségteljesebb alkohanem a külföldi fogyaszholfogyasztás, illetve
tók körében is közkedvelt
az alkoholfogyasztás
volt. Minimális alkoholkerülése az olyan helytartalma miatt végül mégzetekben, amikor zéró
is a gyártás beszüntetése
tolerancia
érvényes
mellett döntöttek.
– nyilatkozta a vezér-

Kedvezmények hete
a komáromi
Szinnyei József
Könyvtárban
„A szlovákiai könyvtárak
hete” elnevezésű rendezvény
idei, 19. évfolyama „A könyvtárak mindenkiért” (Knižnice
pre všetkých) mottó jegyében
zajlik. Március 5-től március
10-ig az egész hét folyamán
különböző érdeklődési körű és
korosztályú látogatók számára
szerveznek majd programokat
városunkban is, a Szinnyei
József Könyvtárban. Az események a könyvtár honlapján,
a www.kjszkom.sk oldalon is
megtalálhatóak.

Kitagadott
szlovákiaiak?
Az állampolgársági törvény
elfogadása óta, vagyis 2010.
július 17. és 2018. február 22.
között összesen 2183 személyt
fosztottak meg szlovák állampolgárságától. Szlovák állampolgárságukat
elveszítették
azok a személyek is, akik felvették a német (504), osztrák
(317), brit (210), magyar (101),
amerikai (99), norvég (56),
svájci (43), ausztrál, ír és kanadai (országonként 37 személy),
belga (36), olasz (24), finn (15),
francia és svéd (13-13), luxemburgi (8), orosz (5), kínai és
lengyel (3-3), dán, izlandi, újzélandi és ukrán (országonként
2-2), valamint az izraeli, spanyol, szerb és szingapúri (országonként 1-1) állampolgárságot.

Egyedül
Krisztus

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
Jegyekkel
helyszínére.
kapcsolatos és egyéb információ az alábbi linken érhető el: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/113004092849404/

Az ok és okozat közötti kapcsolatokat kerestük
Pásztor István mérnökkel, Komárom rendszerváltást követő első polgármesterével

Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy miképpen értékeli Komárom
városának fejlődését, illetve folyamatos leépülését. Pásztor István polgármestersége idején valamennyi városi cég jól prosperált, működött a
hajógyár, zavartalan volt a közlekedés, voltak megvalósítható távlati és

közeli beruházási tervek, igaz nem épültek légvárak, mint most. Ha napjaink hiányosságának okait akarjuk feltárni, vissza kell lapozni a történelembe is. Kertelés nélkül kérdeztük Pásztor István mérnököt: Ön
szerint hol a hiba?

Meddig? Talán megvárják, amíg azok az idősebbek ki- Komáromba új vezetőket, majd az új vezetők hathahalnak, akik még emlékeznek arra, hogy 1989-ben ez tós segítségével (beleértve azokat az önkormányzati
nem ebbe az irányba indult. Már most tetten érhető, képviselőket is, akik ezen kis kft-kben az ügyvezető
hogy a fiataloknak, újoncoknak azt mesélnek be, amit igazgató és felügyelőbizottságok feladatát látták el!)
akarnak és már módszeresen nem emlékeznek az el- négy év alatt ezek a cégek tetemes, sok millió koronás veszteséget boronáltak össze. Egy rossz parancs
múlt utóbbi 16 évre.
* Pedig egyre jobban tornyosulnak a megoldatlan alapján a strand új igazgatónőjével ki akarták emelproblémák, jut eszembe, az ön idejében volt „gáz” tetni a termálfurat csövét, ami beszakadt, így részben
a strandon? – Én is hallottam és olvasom, a legújabb „hatalmas probléma” a termálfurat a strandfürdőben. Úgy látom, nem is igyekeznek megoldani. Pedig csak józan ész és műszaki tudás kell
hozzá, meg persze ha már így tönkrement, akkor
pénz is. Irónia, hogy mindebből a pénz a legkönynyebben beszerezhető. Talán észrevették, hogy az
önkormányzat véleménye egy jó ideje mindig így
kezdődik: igen, de... És ez a „de” (meg a hozzá
társuló blabla) okozza, hogy városunkban jó ideje,
nem történik semmi.
* Tehát akkor mi a gáz története és mióta van
gáz? – Gáz a termálvízben mindig is volt. Metángázról van szó, ami a levegőbe jutva 25-ször
erősebben okoz üvegházhatást, mint a széndioxid! Sőt, roppant gyúlékony, nagyobb koncentrációban robban. Tehát nem tréfa! Az 1990-es évek
közepén megörököltünk a Járási Idegenforgalmi
Vállalattól minden, a városunk területén levő
építményt és berendezést, vele együtt a strandot
a termálfuratokkal. Működtek, bár nagyon sok
problémával. A működtetésükre mi megalapítottuk a Városi Idegenforgalmi Vállalatot. Az első
dolgom az volt, hogy megtartsam az addig ott
dolgozó embereket, közöttük két fiatal mérnököt,
Konczer Józsefet és Lukovics Gyulát. Ők kezdték
irányítani az új városi céget. Megoldották a termálvíz metángáztartalmának biztonságos kivonását és annak felhasználását. Megoldásuk alapján Pásztor István mérnök, Komárom utolsó vnb elnöke és
a kivont gázzal kogenerációs motorokat hajtottak a rendszerváltást követő első polgármestere
meg, (Škoda Favorit motorok, amelyek benzingőz
helyett a metánt égették) ezek elegendő villanyener- eldugult a furat, lecsökkentve a víz hőfokát és a gázgiát és hőenergiát biztosítottak a sportcsarnoknak, az képződést. A termálforrás gáztalanító és gázhasznosító
ökölvívócsarnoknak, az időközben saját beruházásból berendezéseit az elsők között leszerelték és eltüntették
felépített Panoráma szállónak és autókempingnek, a (ki adott erre parancsot?). Mivel a természet már csak
futballstadion öltözőinek, stb. A Városi Idegenfor- ilyen, néhány hónappal később ismét megnövekedett
galmi Vállalat lényegében önfenntartó lett (!) sőt a nyomás a furatban. Újra tör fel a gáz, és újra kell
2002-ben a szlovákiai építeni egy olyan berendezést, amit már egyszer a mi
idegenforgalmi kiállí- mérnökeink megoldottak, mások pedig kidobattak. A
táson az elért eredmé- villanyenergia és hőenergia ára, ami a felelőtlen megnyekért és innováció- oldás nyomán az elmúlt 14 év alatt elveszett, külsős
kért díjat kapott. Igaz, szakemberek véleménye szerint évente 80 000 euró.
2004-ben szigorodott a * Lapzárta után, csütörtökön rendkívüli ülésen fogtörvény a támogatással lalkozik majd a témával az önkormányzat... – Igen?
működő önkormány- És van olyan ember Komáromban, aki el is hiszi, hogy
zati vállalatokat illető- esetleg a rendőrség bevonásával kivizsgálják, kinek
en, de a város vezetése az ötlethalmaza vezetett idáig? Kik fedezték idáig az
ezen az ürügyön a sa- elhibázott lépéseket? A megoldás felé vezető határoját bosszúját hajtotta zott lépés még néhány tárgyalást igényel, hallottam
végre a vállalaton. A a felelős emberek nyilatkozatát. Én értem, az önkorvezetőséget és a „fele- mányzatban nehéz most kivizsgálni, hogy mi történt,
selő” alkalmazottakat miért történt, ki ezért a felelős. A felelős résztvevők ott
szélnek eresztette, a ülnek a testületben és játsszák a hallgassuk el játékot.
vállalatot szétdarabol- Uraim! A makacs hasmenést nem lehet parafadugóval
ta, csinált belőle több megoldani, mert nagyon csúnya vége lesz!
A robbanásveszély miatt folyamatosan szellőztetni kell a fedett
új kis kft.-t, hozott * Köszönjük a beszélgetést.
medence légterét

– Az emberekben.
* Talán a város irányításában résztvevő emberekben? – Én mint kibernetikus azt tanultam, hogy az irányítás az szakma(!), tehát megfelelő szaktudást, szellemi képességet, felelősségtudatot igényel, megfontolt és
körültekintő, magát állandóan képző ember kell hozzá.
Egy fokkal még nehezebb a feladat, ha valaki embereket vezet és irányít, mert döntései emberi sorsokat befolyásolnak, sőt tehetnek tönkre! Ez egy vezető egyén
felelőssége. Tudjuk, tönkretenni valamit sokkal egyszerűbb, mint megalkotni. Főleg ha a tönkretevést nem
követi felelősségrevonás. Az önkormányzatnak (vagyis
a képviselő-testületnek és a polgármesternek) ezeknek
a negatív jelenségeknek kellene gátat vetnie, már ha az
önkormányzat végezné a feladatát.
* Miért, nem végzi ezt a feladatát a komáromi
önkormányzat? – Az önkormányzat működése Komáromban nem jó. Évek hosszú során át a sok rossz
testületi döntéssel így lett kialakítva. Van annak már
lassan húsz éve, amikor az önkormányzati munkában
a jóakaratot és az értékteremtési igyekezetet fokozatosan a hatalomvágy és a gyűlölködés szellemisége váltotta fel. Rá lett erőszakolva a városi választási rendre,
hogy a város csak két választási körzet és pártlistákra
kell szavazni, az a biztos. Így a megválasztott testületben a pártfegyelem kikényszerített betartása révén a
pártvezetők döntéseit a párttagok szavazása szentesíti.
Másrészt a törvény szerint a képviselő nem vonható
felelősségre a kollektív döntés miatt. Mivel szintén
törvény szerint a város legfontosabb ügyeiben csak a
képviselő-testület dönthet, a legfelelősebb döntéseket
a személyes felelősséggel nem tartozó képviselők testülete hozza meg. Ezzel az egyébiránt törvényes, de
fejreállított helyzettel vissza lehet élni, és Komárom
ebben az élen jár.
* Elgondolkodtató ez a gondolatmenet és sajnos rá
kell bólintanunk. Ön szerint visszaköszönt a múlt?
– Húsz évi fárasztó kacskaringós út megtétele után
az egypártrendszertől városunkban eljutottunk az új
egypártrendszerig. Mi a különbség? Talán a párt neve.
Egyébiránt kísértetiesen hasonlóan működik, mint
1989 előtt az az előbbi. Ugyanolyan káderpolitikát
folytat, nem az egyén képessége, tudása a fontos, hanem a lojalitás. És tesznek is róla, hogy a párthoz nem
lojálisoknak az élete, karrierje ne legyen olyan sikeres.
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Előrelátó hivatal

Növényvédelem
Február vége a kertekben

Remélhetőleg a hirtelen lehülés után most már hamarosan itt a kikelet, a természet
megújulásának ideje. Még
mielőtt lombba és virágba
borulnának a növények, néhány dolgot el kell végezni
annak érdekében, hogy a
nyár folyamán minél kevesebb permetezésre, növényvédő szer felhasználásra legyen szükség a kertünkben.
A vegyszermentes termesztés alapját a megelőzés képezi.
A megelőzés első lépése a
gyümölcsfák metszése és
az előző évről a fán maradt
gyümölcsmúmiák
(aszalványok) eltávolítása. Ezek
ugyanis elsődleges fertőzési
forrásai a betegségeknek,
s mivel a tavalyi év igencsak kedvezett a kórokozóknak, úgy mint monília,
varasodás, levélfodrosodás,
lisztharmat, peronoszpóra
stb. még nagyobb fertőzési
veszélynek vannak kitéve
a gyümölcsfák, a szőlő, a
ribizke-, a köszméte- és a
málnabokrok is. Ezért metszés után a nagyobb vágási
felületek sebkezelővel való
ellátását követően érdemes
elvégezni egy alapos lemosó

kezelést.
Ennek optimális ideje tél végén, kora tavasszal van, a
kemény fagyok elmúltával,
de még rügypattanás előtt. A
gyakorlati tapasztalat szerint
a paraffinolaj-tartalmú készítmények a legmegfelelőbbek
erre a célra, melyek közt van
amelyik ként, vagy rezet tartalmaz. A kéntartalmú olajos
készítmények (Vektafid S,
Nevikén, Tiosol) a lisztharmat áttelelő képleteinek és
a kártevő atkák gyérítésére
szolgálnak, míg a rezet tartalmazó (Vektafid R) változatok az összes többi gomba
kórokozó ellen hatékonyak,
azokat gyérítik. A lemosó
kezelést viszonylag tömény
oldattal (Vektafid termékek
esetében 2-3%-os töménységűvel) kell végezni, ügyelve, hogy a permetlé az egész
növény felületét jó alaposan
beborítsa. Így a kéregrepedésekben, a rügyek környékén
megbúvó pajzstetvek, levéltetvek, atkák, körtelevélbolhák, vértetvek áttelelő képleteihez is elérnek, vékony
filmszerű bevonatot képeznek
rajtuk és így befojtják azokat.
Annak érdekében, hogy az év
során minél kevesebb prob-

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

lémát okozzanak számunkra
a hangyák és az általuk felhordott és védelmezett levéltetvek, érdemes tavasszal
hernyóövet felrögzíteni a fa
törzsére. Ebbe beleragadnak
a fa törzsén felfelé igyekvő
rovarok, a hangyákon kívül
a fülbemászók és hernyók is.
Megelőző kezelést zöldségfélék termesztése során is
alkalmazhatunk!
Az egyik ilyen tennivaló az
előző évi fertőzött növényi
részek megsemmisítése utáni
talajforgatást és talajlazítást
követő gomba- és baktériumölő kezelés elvégzése. Ezzel az antagonista gombákat
tartalmazó
mikrobiológiai
termésnövelővel nagymértékben csökkenthetjük a
talajban áttelelő kórokozó
gombák mennyiségét. Erre
azért is van nagy szükség
idén, mert a tavalyi év nagyon kedvezett a különböző
gombák tenyészésének, úgy
mint, a paradicsom- és burgonyavészt okozó Phytophtora-nak, valamint a Sclerotinia-nak, Rhizoctonia-nak
stb. Amennyiben kezeljük
a talajt, segítjük az ott zajló
cellulózbontást, a későbbiekben pedig a vetemény erőteljesebben fejlődik, gyökeresedik. A készítményt maximum
1%-os töménységű permetként a talajra kell locsolni,
majd pedig sekélyen bemunkálni, amit végezhetünk akár
gereblyével is.
– la –

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor

MÁRCIUS A KÖNYV
HÓNAPJA!
Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

A szőke nő szül, és kislányt szeretne. Pár perc múlva világra is jön a kis szöszi.
– Hát ez bizony nem lány! – mondja a doktor.
Mire a szőke nő:
– Hanem?
Éjjel megy egy kamionos az úton, amikor meglátja, hogy
az utat egy nagy rakás kő zárja el, a kövek között pedig
van egy lámpa.
Idegesen kiszáll, eléáll egy ember, attól megkérdezi:
– Miért van itt ez a lámpa?
– Megvilágítja a köveket, nehogy nekik menjen valaki.
– És miért vannak itt a kövek?
– Azok tartják a lámpát!
A féltékeny feleség egy cetlit talál a férje zsebében, rajta
egy telefonszámmal. Felveszi a telefont, beüti a számot,
majd amikor felveszik, köszönés és bemutatkozás nélkül belevisít:
– Mindent tudok, te cafka!
Mire a válasz a kagylóból:
– Rendben van, de akkor miért tetszett a tudakozót
hívni?

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Élénk társasági életre számíthat ezen a héten. Szívesen találkozik barátaival, új ismerősöket szerez és szinte valamennyi rendezvényen vagy összejövetelen a figyelem központjában áll. Ennek oka leginkább abban
keresendő, hogy lelkileg nyitottá vált egy új kapcsolatra és végre
legyőzte szorongását.
HALAK (február 21. – március 20.) Szétszórtságot tapasztalhat önmagán ezen a héten. Az ilyen mentális állapotokra az
egyik legjobb módszer, ha – amikor csak észreveszi, hogy már
megint csaponganak a gondolatai – felír magának egy feladatot
és mindig visszatér annak megvalósításához. Még jobb, ha távlati tervet is kitűz maga elé.
KOS (március 21 – április 20.) Kerülje most párjával a nyílt
összecsapásokat. Inkább kényeztesse, járjon a kedvében.
Úgyis biztos lehet benne, hogy végül azt fogják tenni, amit ön
szeretne. Neki legalább azt az érzést hagyja meg, hogy ő az úr
a házban és ő dönt a fontos kérdésekben.
BIKA (április 21. – május 20.) Türelme sok fölösleges feszültségtől megvédi ezen a héten. Nem megy bele felesleges
erőfitogtatásokba és a provokatív kérdések is leperegnek önről. Ez a fajta nyugalom nem csak egészséges, hanem tiszteletet is ébreszt a környezetében élőkben. Továbbra is tartsa meg
barátságos, segítőkész magatartását.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Valaki olyasmit terjeszt
önről, ami miatt mindenki óvatosabban közelít. Élvezze ki
azt az időt, amíg mindenki engesztelhetetlennek és szigorúnak tartja, hiszen hamarosan rájönnek majd, hogy az ön
szíve vajból van és senkinek sem képes nemet mondani, aki
segítségre szorul.
RÁK (június 22. – július 22.) Elmélyült, filozofálgató
hangulatban van. Intuíciója és érzékenysége egészen kifinomult most. Környezete ezt abból érezheti, hogy kitalálja
legtitkosabb gondolataikat is, még mielőtt azokat egyáltalán megfogalmaznák. Kiváló időszak ez belső akadályainak, félelmeinek feloldására!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Gyakorlatias természetének köszönhetően több ötlete is támad, hogyan lehetne bizonyos dolgokat jobban, hatékonyabban elvégezni.
Próbálja is ki ezeket a gyakorlatban és meglátja majd, milyen elismerést és eredményt ér el velük, ugyanis ezek nem
csak az ön életét teszik könnyebbé.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Egy új kapcsolatban először mindig meg kell ismernie, hogy párja hogyan
fejezi ki érzéseit. Előfordulhat, hogy mostani kedvese nem
beszél arról, hogy mit érez ön iránt, mert úgy gondolja,
hogy a szexben mindent elmond. Ha önnek másra is szüksége van, adjon ennek hangot.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha úgy érzi,
megváltozott kedvese viselkedése és már nem támogatja az
ön „ügyeit”, gondolkodjon el rajta, vajon ön mi mindent
változtatott meg fokozatosan. Számoljon utána, mennyivel
kevesebb ideje van rá, milyen más elfoglaltságai lettek és
mi mindent vár el tőle.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha úgy érzi, hogy
párja túlságosan csak önmagával foglalkozik, önt pedig elhanyagolja, valószínűleg épp fordított a helyzet és azért hangsúlyozza annyira saját igényeit és szükségleteit, mert ön nem
veszi észre ezeket. Teremtsen időt arra, hogy csak egymással
foglalkozhassanak!
NYILAS (november 23. – december 21.) Tudja, hogy mit akar,
és nem engedi, hogy bármi elterelje az útjáról. Ha sikerül megtartani ezt a céltudatosságot, meg fogja találni az eszközöket
is, amelyek segítségével elérhet bármit, amit akar. Párja ebben
maradéktalanul támogatni fogja, és hamarosan együtt élvezhetik
munkájuk gyümölcsét.
BAK (december 22. – január 20.) Ha a Bakok mostanában egy
különleges napot ünnepelnek a kedvesükkel, annak adják meg
a módját. Menjenek el egy kellemes étterembe, majd töltsenek egymással egy gyertyafényes estét, éjszakát. Kapcsolatuk
most éppen a legjobb szakaszába lépett. Miért ne adnák meg
a módját?
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A pozsonyi székhelyű Maxin's People, s. r. o. vállalat
azonnali belépéssel munkatársakat keres

minőségellenőr és operátor

munkakörbe.
A munkavállalóval kapcsolatos elvárások:
– alapfokú végzettség
– magánvállalkozói engedély
Juttatások:
Órabér: 6,50 euro (3 hónap után 7 euro)
Hosszútávú munkalehetőség
Munkaruha, munkavédelmi bakancs
Folyamatos fejlődési lehetőség
Munkáink jellegét tekintve: könnyű fizikai, de
nagyfokú figyelmet igényel!
Munkarend lehetőségek:
2 MŰSZAK (06-18, 18-06) hétfőtől péntekig
3 MŰSZAK (06-14, 14-22, 22-06) hétfőtől péntekig
4 MŰSZAK (06-14, 14-22, 22-06) hétfőtől vasárnapig
Akár azonnali kezdés

(folyamatosan keresünk új kollégákat az ország egész területén).

Kapcsolat:
Tel:+421 905178 740
email: djevikova@maxins.sk  web: www.maxins.sk

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
március 3-tól 9-ig
SZOMBAT

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

TV2

TV2

M1

7.00 TV2-matiné, 8.25 Hupikék tör pikék, 12.45 Gyilkos sorok (amer.), 13.50
Első
vasárnap
(amer.),
15.55 Dr. Dolittle 3 (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Hamis a baba (magyar), 20.45
Apádra ütök (amer.), 23.00
Tökös csávó 2 (amer.),
1.00 A férjem védelmében
(amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 10.50
Dallas (a mer.), 13.30 Taxi
(f ra ncia), 15.55 A ph iladelph iai k ísérlet ( ka nad ai), 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 4 (a mer.),
23.40 Időzítet t g y il kosság
(a mer.), 1.55 A szobat á rs
(a mer.)

RTL II

11.00 Robin Hood legújabb
kalandjai (amer.), 13.00 A
jó pasi (amer.), 15.00 UEFA
Magazin műsor, 16.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Veszélyes kölykök! (amer.),
22.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 23.00 Ne
szólj száj! (amer.)

M2

11.45 A meseerdő lakói,
12.40 Pom-Pom kalandjai, 12.50 Con nie, a boci,
13.15 Caillou, 14.50 A f iú,
ak i világgá ment, 16.40
Micimackó, 18.15 Misi
mók us kalandjai, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05
Én vag yok it t, 22.45 M R 2
A k usz ti k, 1.00 Mar ily n és
Bobby (amer.- olasz)

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 13. 2 0 Pe r u , C h i l e , 13.45 Mú z e u m t ú r a ,
14. 2 0 A k i s g y u f a á r u s
l á ny (n é m e t), 15. 30 M i c i
n é n i ké t él e t e (m a g y a r),
18 .0 0 H í r a d ó, 18 . 35 Sz e rencseszombat,
19. 30
Csak színház és más
s e m m i (m a g y a r), 2 0. 30
H i p p ol y t (m a g y a r), 2 2 .15
Ta x i s of ő r (a m e r.), 0.10
Ö n ö k ké r t é k

Duna World

11.30 A heg yek lá nya
(mag ya r), 13.15 A z illat
csod ája , 14.15 I rod alom
és köny v, 16.15 Új idők ,
új d alai, 16.50 Hét vé g i belé pő, 18.50 Té rké p,
19.20
Í zőr zők ,
20.0 0
M i ndenből eg y va n , 21.35
Fábr y, 23.0 0 Tót h Já nos
(mag ya r),
0.0 0
O pe r a
Café, 2.30 M ici nén i két
élete (mag ya r)

Pozsony 1

M1

7.00 T V2 matiné, 10.40
Több, mint testőr, 12.50
Gyil kos sorok (amer.),
13.55
Dok tor
House
(amer.), 14.55 Hamis a
baba (mag yar), 17.25 R ipost, 18.00 Tények, 18.55
A Madagasz kár ping vinjei (amer.), 20.50 Nag yf iú k (amer.), 23.00 Val k ű r
(amer.-német)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.35 A
Muzsika TV bemutatja,
12.10 Havazin, 12.45 XXI.
század – legendák velünk
élnek, 13.20 Házon kívül,
13.55 Megrázó tehetség
(amer.), 16.05 Asterix (francia), 18.00 Híradó, 18.55
Amerika Kapitány (amer.),
21.30
A
mestergyilkos
(amer.), 0.05 Amerika Kapitány (amer.)

RTL II

8.20 A jó pasi (amer.),
10.05 Reneszánsz szerelem (amer.), 12.10 Segítség, bajban vagyok!, 17.10
A lekoptathatatlan (amer.),
19.00 Cserebere szerencse
(amer.), 21.00 A kabalapasi
(amer.), 23.00 Rossz kisfiú
(amer.), 0.50 A kabalapasi
(amer.)

M2

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

M1

TV2

TV2

M1

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.40 Álmodj velem! (mexikói), 16.45 Bosszú
vagy szerelem (török), 18.00
Tények, 19.00 A piramis,
20.50 Áll az alku, 22.05 Drágám, add az életed!, 23.25
Tények extra, 23.50 Mennyei
királyság (amer.-angol), 2.35
Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub

RTL II

RTL II

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.15 Story extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
20.55 Barátok közt, 21.35
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Dr. Csont (amer.),
2.10 Kalandférgek karácsonya (amer.)
11.55
Gyilkos
ügyek
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú
árnyékában, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 Showder
Klub, 19.30 Oltári csajok
(magyar), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 Az élet csajos oldala
(amer.)

M2

Duna tv

12.45 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.15 A művészet
templomai, 14.55 Mú ze u mt ú ra , 15.30 K a rosszék
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.35 A lpesi őr járat (olasz), 19.45 Mag ya rország, szeretlek!, 21.05
Casabla nca (a mer.), 22.50
Si mon mág us (mag ya r),
0.25 Osca r 2018

Duna World

11.15 Ha z ugság nél k ü l
(mag ya r), 13.20 Nag yok ,
13.55 Fibu lá k és fabu lá k ,
14.55 Isme rd meg!, 16.55
Hét vég i belé pő, 18.55
Ö t kont i nen s, 19.25 Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.0 0
H í r a dó, 21.35 A k u nok ,
22.35 Hog y volt?, 23.30
Ku lt u r ál is h í r a dó

Pozsony 1

Pozsony 2

14.15 Éjsza k a a kocsmába n , 15.45 Jég korong,
18.30 Est i mese, 20.0 0
H í r a dó, 20.10 Ök rök hábor úja (szlová k), 22.05
Délut á n i
pu sk alövések
(a me r.)

Markíza tv

10.00
A
kék
lagúna
(amer.), 11.45 Szupersztár,
14.00 Ünneprontók ünnepe
(amer.), 16.15 Anyád napja (amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Der ült égből apu (amer.),
23.05 Elár ulva (amer.),
1.05 Magic Mike (amer.)

8.55 Utazás a Föld középpontja felé (amer.), 10.40
Chart Show, 12.45 Apafej
(amer.), 14.35 Derült égből
apa (amer.), 17.00 Felvég,
alvég, 18.15 Szomszédok
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 Szupersztár, 23.30
Non-stop (amer.), 1.40 Elárulva (amer.)

JOJ TV

JOJ TV
10.30 Geissenék, 11.30
Keresd a nőt! (amer.),
14.05 Futár 2 (amer.),
15.50 Új kertek, 16.50 A
nyaraló, 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 A hetedik
mennyország, 22.50 Gázt!
(amer.), 1.05 Harmadnaposok (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 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 A piramis, 20.50 Áll
az alku, 22.05 Drágám,
add az életed!, 23.50 NCIS
(amer.), 0.50 Lángoló Chicago (amer.), 1.50 Backstrom
nyomozó (amer.)

RTL Klub

Duna tv

Pozsony 2

11.30
Szuper
karaoki, 12.20 A szépség és a
szörnyeteg (amer.), 14.05
Hófehérke és a hét törpe
(amer.), 15.45 Szörnyecskék (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Antigang (amer.), 22.45 Harmadnaposok (amer.), 0.50
Funny People (amer.)

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

12.41 Pom-Pom meséi,
13.15 Caillou , 14.50 A z
ördög há rom a r a ny hajszála (német), 16.40 M ici ma ckó, 17.50 Va mpi r ina , 18.15 Sa m , a t ű zoltó,
20.15 Tut i g i m i (a me r.),
21.10 K a méleon (mag ya r),
23.20 Sellők és r i nocé ro szok , 23.45 M it gondolsz ,
k i vag y?

11.0 0 Sz l ov á k i a ké p e kb e n , 14.0 5 Poi r o t (a n g ol), 14. 55 Ur a m , ö n
ö z ve g y l e t t (c s e h), 16 .4 0
C s e n d ő r t ö r t é n e t e k , 18 .15
Ko n y h á m t i t k a , 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 30 M a x fel ü g yel ő (s z lov á k), 21. 2 5
Madár fészek
(a m e r.),
2 3. 2 5 Poi r o t (a n g ol)

Markíza tv

KEDD

11.40
Vízipók-Csodapók,
11.45 Benedek Elek meséi,
12.25 Vakáción a Mézga
család, 13.25 Kókusz Kokó,
15.35 Bo, az örökmozgó,
16.10 Mesélj nekem!, 17.10
Mickey egér játszótere, 19.40
Éliás, a kis mentőhajó, 20.15
Az Oscar-díjátadó gála öszszefoglalója, 21.55 Én vagyok itt!, 22.40 Akusztik,
0.45 Lola (amer.-kolumbiai)

12.00 Énekel a föld, 14.00
Harmadik típusú találkozások (amer.), 16.20 Szlovákia, szeretlek!, 17.55 A
szocializmus fétisei, 18.30
Építs házat, ültess fát,
19.00 Híradó, 20.30 Énekel a Föld, 23.30 Rosád
(osztrák-szlovák)
11.45 Tudományos magazin, 13.45 Labdarúgás,
17.15 Bajnokok Ligája
magazin, 18.35 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 Őrangyalok,
20.35
Jára
Cimrman (cseh), 22.00
Fargo (amer.), 22.50 A
híd (svéd)

HÉTFŐ

13.25 Honfoglaló, 14.15
Don Mat teo (olasz), 15.20
A vidék i dok tor (német),
16.10 Mámoros szerelem
(mexi kói), 17.00 R idi k ül,
18.00 Hí radó, 18.35 Végtelen szerelem (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.25 Kár t yavár (amer.), 22.25 NCIS
(amer.), 23.15 Agatha Raisin: A balszerencsés bo szorka (angol)

Duna World

11.30 Sok hűhó Emmiért
(magyar), 13.00 Híradó,
13.45 Ízőrzők, 14.20 Öt
kontinens, 14.50 Családbarát, 16.30 Roma magazin, 17.00 Domovina, 17.35
Ízőrzők, 18.10 Gasztroangyal, 19.05 Itthon vagy!,
19.25
Hazajáró,
20.00
Hogy volt?, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Családom és egyéb
emberfajták (amer.), 13.40
Éjjel-nappal
Budapest,
14.55 A fal, 16.15 Story
Extra, 16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
20.55 Barátok közt, 21.35
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Házon kívül
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

12.25 Vakáción a Mézga család, 15.00 Tesz-vesz város
16.10 Mesélj nekem!, 17.35
Dr. Plüssi, 18.00 Jake, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05 Melissa és Joey (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.35 Zsaruvér (amer.), 23.25 Kulisszák
mögött, 0.20 Lola (amer.-kolumbiai)

JOJ TV
12.00 Híradó, 12.25 Topsztár, 13.30 Rendőrök akcióban, 15.35 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó, 23.20 Kukucskáló, 0.20 Rosewood (amer.),
1.20 Gyilkos elmék (amer.)

TV2

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 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 A piramis, 20.50 Áll
az alku, 22.05 Drágám, add
az életed!, 23.25 Tények
extra, 23.50 A cél szerelmesíti az eszközt (amer.)

RTL Klub

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 A betolakodó (mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 A piramis, 20.50 Áll
az alku, 22.05 Drágám, add
az életed!, 23.25 Tények
extra, 0.50 NCIS (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.15 Story Extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A fal, 20.55 Barátok közt,
21.35 Éjjel-nappal Budapest, 22.50 Szulejmán (török), 1.10 Mindörökké rock
(amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.15 Story Extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A fal, 20.55 Barátok közt,
21.35 Éjjel-nappal Budapest, 22.50 Halálos fegyver (amer.), 0.25 Magyar ul
Balóval, 2.10 Minden arcok
(angol-francia)

RTL II

RTL II

M2

M2

11.00
Ügynökjátszma
(amer.), 11.55 Gyilkos ügyek
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 Showder
Klub, 19.30 Oltári csajok
(magyar), 20.30 Oltári csajok (magyar), 22.00 Showder
Klub Best of
13.25 Kókusz Kokó, 14.20 Pocoyo, 15.00 Tesz-vesz város,
16.10 Mesélj nekem!, 17.10 Mickey egér játszótere, 17.35 Dr.
Plüssi, 18.20 Mese a jövőből,
19.40 Éliás, a kis mentőhajó,
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

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 Az élet csajos
oldala (amer.), 18.50 Shoder
Klub, 20.50 UEFA EL mérkőzés, 0.30 Oltári csajok
(magyar)
12.25 Vakáción a Mézga
család, 13.25 Kókusz Kokó,
14.20 Pocoyo, 15.00 Teszvesz város, 17.35 Dr. Plüssi,
18.00 Jake, 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

Duna World

Duna World

Duna World

11.20 Pá, drágám! (magyar),
13.45 Szerelmes földrajz,
14.50 Család-barát, 16.25
Nemzetiségi
magazinok,
17.40 Ízőrzők, 18.15 Gasztroangyal, 19.30 Hazajáró,
20.00 Van képünk hozzá,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

11.40 A nőuralom (magyar), 13.20 Magyar gazda,
13.45 Noé barátai, 14.50
Család-barát, 16.25 Nemzetiségi magazinok, 17.30
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.05 Itthon vagy!,
19.30 Magyarország, szeretlek!,
21.35
Ridikül,
22.35 Honfoglaló, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

Pozsony 1

Pozsony 2

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 konyha (szlovák), 22.35 Anyád
napja (amer.)

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

13.20 Honfoglaló, 14.15 Don
Matteo (olasz), 15.20 A vidéki doktor (német), 16.10 Mámoros szerelem (mexikói),
17.00 Ridikül, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Önök
kérték, 21.25 Velvet Divatház (spanyol), 22.20 Laura
rejtélyei (amer.), 23.10 Grace
– Monaco csillaga (francia)

Pozsony 2

Markíza tv

M1

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

12.00 Hí rek, 12.45 Jamie
15 perces kajái, 14.00 Don
Mat teo (olasz), 15.05 A vidék i dok tor (német), 15.55
Mámoros szerelem (mexikói), 16.45 Szerencse hí radó, 17.00 R idi k ül, 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Tóth
János
(mag yar),
21.00 A Bagi Nacsa Show,
22.00 Piccadilly Jim (angol), 23.40 Hanussen (mag yar-német)

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Hegyi mentők, 16.25 Környezetkímélő
lakások,
16.50 Talkshow, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Valkűr
(német), 23.05 Csendőrtörténetek
11.45 Tör pék, 12.50 Orientációk, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 20.00
Hírek, 20.10 A diagnózis,
21.30 A család, 22.30 Éjszaka Varennóban (francia)

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

12.00 Hírek, 12.50 Jamie
15 perces kajái, 13.20 Honfoglaló, 14.15 Don Matteo
(olasz), 15.20 A vidéki doktor (német), 16.10 Mámoros
szerelem (mexikói), 17.00
Ridikül,
18.00
Híradó,
18.35 Végtelen szerelem
(török), 19.30 Honfoglaló, 20.35 Hölgyek öröme
(angol), 21.35 Arisztokraták (angol), 22.40 Kuckók
(cseh)

Duna tv

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Hegyi mentők, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.50
Sherlock Holmes kalandjai,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Az árulás (amer.), 21.20 Az
ajánlat (amer.), 22.15 Éjféli napsugár (svéd-francia),
23.10 Törvény és rend

Pozsony 1

SZERDA

14.35 Tudományos magazin,
15.30 Ruszin magazin, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.10 Az Oszmán
Birodalom bukása, 22.30
Talkshow, 23.40 Történelmi
panoráma

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 13.00 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 A legnagyobb győztes,
22.00 Jó tudni, 0.10 NCIS
(amer.)

JOJ TV
12.25 Topsztár, 13.30 Rendőrök akcióban, 15.35 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Farkasok
(szlovák), 23.10 Rosewood
(amer.)

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Hegyi mentők, 16.25 Környezetkímélő
lakások,
16.50 Sherlock Holmes
kalandjai, 19.00 Híradó,
20.30 Bajnokok Ligája,
23.30 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

14.30 A diagnózis, 15.35
Magyar magazin, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.05 Kémek a természetben, 22.30 Művészetek,
23.50 Csehszlovák filmek

Markíza tv

9.50 Apukák, 10.50 Jószomszédi
viszonyok,
11.50 Családi tör ténetek,
12.50 A mentalista (amer.),
14.50 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex,
19.00
Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
Talkshow, 23.45 NCIS
(amer.), 0.40 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

12.25 Topsztár, 13.30 Rendőrök akcióban, 15.35 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Szünidő (szlovák), 21.55 Sohasem késő,
22.55 Kellemetlen esetek
(szlovák), 23.50 Rosewood
(amer.), 0.50 Gyilkos elmék
(amer.)

11.30 Bözsi és a többiek
(magyar), 14.15 Magyar
krónika, 14.50 Család-barát, 17.30 Ízőrzők, 18.05
Gasztroangyal, 19.05 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Örökzöldek – Szenes
Iván emlékkoncert, 21.35
Ridikül, 22.30 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjün k a ker tbe!, 14.25
Hegyi mentők, 16.25 Környezetkímélő
lakások,
16.50 Sherlock Holmes
kalandjai, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Aranyidők,
21.30 Irány az élet (német),
23.00 Tör vény és rend,
23.45 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

12.35 A klímaváltozások,
14.40 Művészetek, 16.30
Spanyol nyelvtanfolyam,
16.50 Nemzetiségi magazin, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.30 Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.00
Mit akarnak a nők?, 20.55
Labdar úgás, 23.05 Rendőrség, 23.20 Dokumentumfilm

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 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
A piramis, 20.50 Áll az
alku, 22.05 Drágám, add az
életed!, 23.25 Tények extra,
23.50 Az ultimátum (amer.),
1.55 Különvélemény (amer.),
3.25 Az uralkodónő (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!, 12.35
Életmódkalauz, 13.40 Éjjelnappal Budapest, 14.55 A fal,
16.15 Story Extra, 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 A
fal, 20.55 Barátok közt, 21.35
Éjjel-nappal Budapest, 22.50
Végjáték (amer.), 1.40 Odaát
(amer.)

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága
(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

12.55 Nálatok laknak állatok?, 13.25 A gyűszűnyi
erdő lakói, 14.20 Pocoyo,
15.00 Tesz-vesz város, 16.10
Mesélj nekem!, 16.35 A
dzsungel könyve, 17.10 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, 13.35 Honfoglaló, 14.25
Mámoros szerelem (mexikói), 15.15 A vidéki doktor
(német), 16.10 A hegyi doktor (német), 17.00 Ridikül,
17.55 Nő az esély, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
A pénz boldogít (amer.),
22.25 Viking vakáció (angol)

Duna World

11.20 Buborékok (magyar),
13.20 Kosár, 13.45 Rúzs
és selyem, 14.45 Családbarát, 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!, 14.25
Hegyi mentők, 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
Férfiak, akik nem szeretik
a nőket (svéd-amer.)

Pozsony 2

14.40 Európai Liga, 15.30
Szemtől szemben, 16.30
Biatlon, 18.40 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 A család, 20.40 Hábor ú és béke
(orosz), 21.45 Dicsőség
(bulgár), 23.20 Pozsonyi
Jazz Napok

Markíza tv

11.05 Jószomszédi viszonyok,
13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
17.55 Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Felvég, alvég, 21.40 Jó
tudni!, 23.50 NCIS (amer.),
0.50 A mentalista (amer.)

10.55 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi tör ténetek, 12.55 A ment alist a
(amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.25 Reflex, 19.00 Hí radó, 20.30
Szeretők (szlovák), 21.40
A vádlot t ak (amer.), 23.40
A ment alist a (amer.), 1.25
Hetedi k (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

Markíza tv

12.00 Híradó, 12.25 Topsztár, 13.30 Rendőrök akcióban, 15.35 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,
21.50 Heti hetes, 23.25
Összeomlás, 0.00 Roswood (amer.)

12.25 Topsztár, 13.30
Rendőrök akcióban, 15.35
Mániákus vásárlók, 17.55
Főzd le anyámat, 19.00
Krimi,
19.30
H í r a dó,
20.35 Szünidő (szlovák),
21.55 Áll az alku!, 23.00
A
végrehajtó
(amer.),
01.05 Sületlen paradicsom
(amer.)

7

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
március
március
március
március
március
március
március

3-án
4-én
5-én
6-án
7-én
8-án
9-én

Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra
Tamás
Zoltán
Franciska

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Krastenics Sándor és a búcsi Záhorszki Mária
Érsekújvárban: az érsekújvári Sámson Imrich és az ímelyi Sláviková Monika.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a nagykéri Száraz Matyas, a
komáromi Kovács Hailey, Kurucz Rebeka és Dominik,
Polácsek Vince és Kollár Ádám, az ekeli Blahová Monika,
a szentpéteri Bagin Abigél, a csallóközaranyosi Šuľan Róbert,
a perbetei Berkeši Ervin, a párkányi Sztyehlík Oszkár, a vágsellyei Mečiarová Nina, a szimői Grežo Zoltán, a érsekkétyi
Bernáth Tamara, a marcelházai Tornóczi Réka, a kavai Rovács
Viktor Manvel és a gútai Vasi Oliver.

A Dunatáj receptkönyvéből

Mediterrán tepsis csirke
Hozzávalók:
6 csirkecomb (ajánlatos
felsőcombot használni)
2 citrom
1 evőkanál vaj
3 mogyoróhagyma
15 dkg zöld olajbogyó
2 zöld paprika
1 teáskanál kakukkfű
2 babérlevél
só, bors
olaj
Elkészítése:
A csirkecombokat megtisztítjuk, majd forró olajban hirtelen megpirítjuk mindkét oldalát.
Egy jénait kikenünk vajjal, majd beletesszük a felszeletelt paprikát,
mogyoróhagymát és olajbogyót.
Ráhelyezzük a combokat, majd fűszerezzük. A két citromot karikákra vágjuk, majd a hús mellé tesszük.
Egy kevés olajat öntünk rá és 180 fokon 35-40 percig sütjük. Időnként megforgatjuk, hogy tökéletesen átsüljenek a húsok.

Emeletes szelet
Hozzávalók:
A tésztához:
6 tojás
6 evőkanál cukor
1 dl olaj
4 evőkanál liszt
2 evőkanál keserű kakaópor
1 csomag sütőpor
A krémhez:
½ liter tej
2 csomag vaníliás pudingpor (főzéssel készítendő)
25 dkg + 6 evőkanál cukor
25 dkg margarin
25 dkg túró
4 dl Hulala / vagy tejszín
Elkészítés:
A 6 tojássárgáját kikeverjük a cukorral, majd hozzáadjuk
az olajat, a sütőporral elkevert lisztet és a kakaót, majd a 6
tojásfehérjéből vert kemény habot is. Megsütjük.
Fél liter tej és 6 evőkanál
cukor hozzáadásával elkészítjük a vaníliás pudingot.
A margarint 25 dkg cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a túrót, végül belekeverjük a kihűlt pudingot
is.
Ezzel a krémmel megkenjük a kihűlt piskótát. A
tejszínből habot verünk,
melyet a pudingos krém
tetején egyenletesen elkenünk.
Kakaóporral, reszelt csokoládéval díszíthetjük.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Kálócziová Alžbeta (77 éves), Kashalmi Miklós (82
éves), Hajtman Márta (71 éves), Farkas Anna (89 éves), Bakács Béláné, szül. Ribáry Erzsébet (93 éves), a gútai Vadkerti
Ilona (84 éves), Szabó Gizella (79 éves) és Nagy Marek (75
éves), a nemesócsai Szabó Miklós (75 éves), az örsújfalusi
Mogyorósi Mária (81 éves) és Mackovič Štefan (66 éves),
a marcelházai Nebehaj František (76 éves), Cziborová Irma
(86 éves), Tóth Ernest (70 éves) és Baloghová Helena (60
éves), valamint a keszegfalvai id. Agg László (84 éves).
Emléküket megőrizzük!

Rokkantnyugdíjas
37 éves férfi részidős
(4-órás) munkát vállalal
Komáromban.
Tel.: 0907 220 363.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívünkben mély fájdalommal mondunk
köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik február 22-én elkísérték
utolsó útjára, az örsújfalusi temetőbe
a szeretett férjet, édesapát,
nagyapát és dédnagyapát,

Belaň Jozefet,

aki életének 91. évében,
csendes sóhajjal távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

Megemlékezések
Ezekben a napokban emlékeztünk meg szeretett férj,
édesapa, após és nagyapa,

dr. Ipóth Barnabás

nyugalmazott gimnáziumi tanár
és a Selye János Gimnázium
volt igazgatója
halálának első évfordulójáról.
Mindazok, akik tisztelték és becsülték,
emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család,
Konczer Vera nyugalmazott tanárnő
és Hámori Vlado családjával
Szívünkben a helyed nem pótolja semmi,
őrizzük emléked, nem fogjuk feledni.
A búcsúszó ezúttal elmaradt,
de szívünkben örökké megmaradsz.
Fájó szívvel emlékezünk

Kürti Mihályra,

március 2-án, halálának
első évfordulóján.
Szerető felesége és családja

* Eladó Nagyharcsáson tanya. Tel.:
0908 780 591.
Autóbiztosítás?
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195
* Eladó Suzuki Swift 1,25 diesel, gy. év:
2006, ára 3300 euró. Tel.: 0910 385 278.

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.

A Polgár temetkezési
vállalat

Nemesócsáról és környékéről keres

munkatársakat (sírásókat).
Jelentkezni
a 0905262715-ös
telefonszámon,
vagy személyesen lehet.

HITELEK, KÖLCSÖNÖK.
Tel.: 0905 928 195.

Jelző- és
információs
táblák
árusítása!

(műanyag, illetve öntapadós)

www. najtabulky.sk

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

Pályázat

önálló szakelőadói munkakör betöltésére
az építésügyi és környezetvédelmi részlegen
Gúta város
Gúta, Templom tér 1,

pályázatot hirdet önálló
szakelőadói munkakör betöltésére
a Gútai Városi Hivatal
építésügyi és környezetvédelmi részlegén

Munkavégzés helye: Gútai Városi Hivatal

Munkatöltet:
1. Önálló szakmai tevékenység az alábbi területeken:
* Hulladékgazdálkodás: hulladékgazdálkodásról szóló törvényből adódó tevékenység
illetve iratkezelés, önkormányzati rendeletek kidolgozása (pl. a kommunális hulladék
gyűjtéséről, szállításáról, megsemmisítéséről, a kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására, megsemmisítésére vonatkozó illetékről – évente)
* Zöldterületek gondozása: zöldterületek karbantartása, zöldterületek karbantartásával
kapcsolatos munkák elosztása, fakivágások, pótültetések, zöldterületek állapotfelmérése, zöldterületek nyilvántartásának kidolgozása, terepszemlék végzése a fák egészségi
állapotának felmérése céljából
2. Vagyon nyilvántartása és karbantartása
3. A város környezetvédelmének biztosítása – a város takarításának koordinálása
Iskolai végzettségre és egyéb szakmai ismeretekre
vonatkozó követelmények:
1. Középiskolai vagy főiskolai végzettség (kertészeti, vidékfejlesztési illetve erdészeti
szakirány, vagy hasonló)
Önkormányzati munkában szerzett gyakorlat előnyt jelent, „arborisztikai” tanfolyamot
végzettek szintén előnyt élveznek
2. Feddhetetlenség
3. Jó kommunikációs készség, önállóság, megbízhatóság, precizitás, flexibilitás,
stressztűrő képesség, szervezőkészség,
4. Számítógépes ismeretek felhasználói szinten – WORLD, EXCEL, GIS, stb.
5. Magyar és szlovák nyelv aktív ismerete, német vagy angol nyelv ismerete előnyt
jelent
6. B típusú jogosítvány – aktív gépkocsivezető
Szükséges okmányok és anyagok jegyzéke:
* Pályázati részvételi kérelem * Önéletrajz * Végzettséget igazoló okmány másolata,
szakirányú tanfolyamok, kurzusok elvégzését igazoló okmányok * Beleegyezés személyes adatok feldolgozásába a T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló
törvénye értelmében * Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Munkába lépés:
2018.április 3.
A kérelmet és a további dokumentumokat telefonszámmal és e-mail-címmel együtt
kérjük „Výberové konanie – SOR OVaŽP – neotvárať” megjelöléssel ellátott lezárt
borítékban eljuttatni legkésőbb 2018. március 3-ig az alábbi postacímre:
Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1
946 03 Kolárovo
Gúta Város fenntartja a jogát arra, hogy a pályázók közül esetleg nem választ győztest.

A 2017-es év legjobb komáromi sportolói

FEbruár 28-án, lapzárta után került sor a múlt évben legjobb eredményeket elérő komáromi
sportolók fogadására és gálaünnepségére. A díjazottak:
* A junior quadrathlon-váltó külföldi versenyről 79 érem- brit olimpiai fejlesztési központ
junior világbajnokai: Szászo- mel tért haza, tízszeres szlovák vezetője * Koczkás Olivér kavá Mirtiama, Ujváry Marko és bajnok (edzője Knihár Matej) jak-kenu edző, aki az ifi, kadét
Grolmusová Bibiana * Schiller * Perinová Nikoleta fittnesz- és junior korosztály nevelését
Bence kempós, a portugáliai bajnok, az USA-beli hawai és végzi * Paulík Jozef kosárlabvilágbajnokság érmese (edzője ohioi verseny abszolút győzte- daedző, aki az országos élvoSzayka Róbert) * Szabó Mi- se * Rajtár Deák Mária test- nalba juttatta a komáromi csahály quadrathlon és Spartan- edző, aki az elmúlt tíz év alatt patot * Hajdók István, a KFC
race versenyző, úszó, kajak- háromszor nyert vb-t és kétszer 2. ligás ificsapatának edzője.
kenus és sífutó * Ujvári Marko lett nemzetközi ezüstérmes * A komáromi csapatok közül
a szlovákiai junior kajakválo- ifj. Bazinský Miroslav motor- díszoklevelet vehetett át a Segatott tagja, aki tavaly ezüstér- csónakversenyző, négyszeres lye János Gimnázium röpmet szerzett mezei futásban * vb és Eb aranyérmes, ötszörös labdacsapata, amely tavaly
Konečná Anita kajakozó, aki szlovák bajnok * LatinoVu- bronzérmes lett a szlovákiai
bajnokságán
tavaly a szlovák bajnokságon Thanh Tomáš capoerás, aki középiskolák
aranyérmes lett (edzője Pol- a brazíliai vb-ről ötödik helye- (edzőjük Hengerics Péter) * a
hammer László) * Sedláková zéssel tért haza és versenyzés Spartacus birkózóklub, amely
Monika vízilabdázó, a szlo- mellett edzéseken oktatja a fi- az előkészítő évfolyamosok,
vák bajnokcsapat tagja, a Novi atal sportolókat * Szabó Tibor a fiatalabb és idősEbb diákok
Sol-i Eb juniorgyőztes csapa- ironman, korábban vízipóló- felkészítését végzi (edzőjük
tának tagja * Koczkás Dávid zott, kajakozott, majd hosszú- Csóka Krisztián) * a komárokenus, vb és Eb-résztvevő, az távfutó lett. A triatlon klasszikus mi Kajak-Kenu Klub ifjúsági
olimpiai reménységek verse- távjain többszörös aranyérmes tagozata, amelynek versenyzői
nyének aranyérmese (edzője * Szayka Róbert kempós, aki tavaly 44 aranyérmet, 36 ezüsKoczkás Olivér és Tóth Árpád) tavaly a vb-n aranyérmet szer- töt és 20 bronzérmet értek el a
* Poláková Alexandra aszta- zett (edzője Weiszengruber Já- hazai és külföldi versenyeken,
liteniszező, tavaly Szlovákia nos és Szűcs Tamás) * Zakar a Komáromi Nagydíjon elnyerlegjobb húsz versenyzője közé Ágnes versenytáncos, aki a ték a vándorserleget * a KFC
választották. Fiatal kora elle- hazai A-kategóriába feljutva U13-mas csapata, amely a
nére a felnőttek csapatát erősíti készül az idei bajnokságra * 2016/2017-es sportévben a 2.
* Lakatoš Imrich birkózó, Botek Adam kajakozó, aki a liga bajnoka lett (edzőjük Mgr.
a hazai és külföldi versenyek vb-n Gelle Péterrel ezüstérmes Hajdók István) *
résztvevője, kötöttfogású or- lett (edzője Likér Péter) * Az A szeniorkategóriában elismeszágos bajnok (edzője dr. Kúr edzők közül díszoklevelet vehe- rést kapott id. Bazinský MirosKároly) * Szászová Miriama tett át Medovčíkova Kristína lav vízimotoros és Zirkelbach
úszó, aki tavaly 14 hazai és kajak-kenu edző, aki jelenleg a Gabriel kajakozó.

SNAPSZER-BAJNOKSÁG
A Szekeres-ranchon megtartott harmadik forduló 1. helyén Marosi Róbert végzett, második lett
Plavec Marian, harmadik pedig Balogh Gábor.
Az összesítés szerint a versenyt továbbra is Marosi Róbert vezeti, aki eddig 273 pontot szerzett.

Második Plavec Marián, aki 160 pontot gyűjtött
össze, harmadik pedig Báňás Marián, aki eddig
146,5 pontot tudhat magáénak. A snapszerbajnokság első helyezettje a serlegen kívül egy
LCD-tv-t is átvehet majd.

Ógyallai avató

Megújult az ógyalla KonkolyThege Miklós Szlovák Tanítási
nyelvű Alapiskola tornaterme.
A elöregedett talajt speciális,
rugalmas anyaggal borították,
amely kíméli a tanulók lábát.
Az iskolában aktív sportélet
folyik és labdajátékokban
egészen az országos élvonalig
eljutottak. Felvételünkön az
iskola igazgatónője, Kováčová
Marta és Basternák Ildikó polgármester vágja át az avatási
szalagot. Az ógyallaiak azonban büszkék lehetnek a bagotai
városrészben most felújított,
mintegy száz esztendős postaépületükre is, amelyen kicserélték a nyílászárókat és hőszigeteltették, illetve újravakolták
a falakat.

LABDARÚGÁS
ELŐKÉSZÜLETI MÉRKŐZÉSEK

Komárom VSE – Marcelháza
2:2 * Komárom VSE – FKM
Érsekújvár 2:2 (1:1) góllövők:
Kingambo, Szabó * Alsószeli –
Naszvad 2:1 (0:0) Góllövő: M.
Varga (UT Galánta) * Marcelháza – Nagyabony 5:2 (UT
Komárom) * Ógyalla U19 –
Tótmegyer U19 3:1 góllövők:
Murárik 2, Farkaš * Szentpéter

Az elmúlt napokban a komáromi Selye János Gimnázium diáklányai az eddigi legnagyobb eredményt érték
el a középiskolások kosárlabdaversenyének kerületi
fordulójában. A döntőben a korábbi bajnokkal, a lévai
lányokkal találkoztak.
A komáromi gimisek oroszlánkánt küzdve, „ellenszélben”
az 1. helyen végeztek. A csapat felkészítő tanára Horváth
Fél Szilvia volt. A csapat tagjai (a fényképen balról): felső sor: Bukovszky Orsolya, Czibor Kinga, Kocskovics
Kitti, Pálmay Anikó, Garai Emese, Viola Eszter; alsó
sor: Bában Laura, Horváth Mónika, Jakab Adrienn,
Talian Dominika, Pongrácz Emma, Fehér Fruzsina
Anna. Még egy adalék: Az iskola, vagyis a gimnázium
történetében először lett aranyérmes egy lánycsapat!

márom U19 2:2 * FK Activ
Nagykeszi – FC Nagykér 5:3
(3:1) góllövők: Maríkovec 2,
Turza, Pivoda, Illéš * Marcelháza U19 – KFC Komárom
U17 2:3 góllövők: Csintalan,
Hollósi * Ógyalla – Újlót 0:0
(UT Komárom) * Örsújfalu –
Pat 2:3 * Marcelháza B – Köbölkút 6:4 .

A g ú t a i a k f e l k é s z ü l t e n v á r j á k a I V. l i g a k e z d e t é t

Március 10-én kezdődik a IV. liga tavaszi idénye a gútai labdarúgócsapat számára is, amely
annál is nehezebb lesz, hogy őszhöz képest egy mérkőzéssel többet kell idegenben játszaniuk.
Máté Zsolt, a csapat edzője mindenesetre bizakodóan nyilatkozott.
– Január 8-án hazai körülmé- támadó középpályás posztot sanak a felnőttek erőnlétéhez.
nyek között kezdtük el a téli tölti majd be. Visszaigazolt Sajnos még nincs megoldva
felkészülést. Ekkor a játéko- hozzánk a gútai Zahorán Ro- az edzőpálya kiépítése, nem
sok közül már négyen jelez- man, aki több évig Ausztriá- szólva arról, hogy a felkéték távozásukat a csapatból, ban rúgta a labdát. Máté Péter szülési mérkőzésekért – ametehát az edzéseken kívül a is visszajött a csapathoz, ő lyeket műfüves pályán kell
csapat vezetése igyekezett korábban Zsigárdon vendég- lebonyolítani – 150-180 eurót
megfelelő játékoskeretet is játékoskodott, mint hátvéd. kell fizetniük. Ezek a pályák
felállítani. Lényegében janu- A hazai nevelésű játékosok Galántán, Vágsellyén, Délár végéig ez sikerült is, bár a közül Leckési Zoltán és Ke- Komáromban vannak, tehát
csatárposztra még keresünk szeli Krisztián érkezik a csa- az utaztatás is kiadással jár.
erősítést – magyarázta Máté pathoz, ők korábban alacso- – Úgy érzem, ütőképes csaZsolt, aki korábban a csapat- nyabb osztályban készültek a patot állítottunk össze, szekapitányi szerepet is betöl- feljebblépésre. Nekik könnyű retnénk a középmezőnyből
tötte. Sokéves tapasztalatát a a beilleszkedés, hiszen ismét előrelépni, mindez azonban
kispadon kamatoztatja. – Csa- hazai pályán játszhatnak, bár a bajnoki mérkőzések eredpatunkhoz érkezett Renczés náluk szigorúbb lett az edzés- ményességétől függ, mondta
Gábor Nagymegyerről, aki a program, hogy felzárkózhas- Máté Zsolt.

SHEISIN KARATE

Élvonalban a nemzetközi megmérettetésen

A magyarországoi Martfűn megrendezett 6. Victory gálán tatamira léptek a keszegfalvai Seishin Karateklub versenyzői is. Az egyesületet 4 fő képviselte a magyarországi testvérklub versenyén és a versenyzők ezúttal is jól szerepeltek.
A verseny ünnepélyes megnyitóján egyperces átvette a vezetést, és ezzel be is jutott a döntőbe
néma csenddel emlékeztek meg a nyáron hir- ahol egy ponttal sikerült győznie, megszerezve az
telen elhunyt Shihan Karmazin György 5 danos első helyet. Egyéni eredmények:
mesterről. Shihan Karmazin György a Victory Gyerek 1 kategória Tanító Péter (Ekel) 1. hely *
klub edzője volt még a kezdetekben, utána pe- Ifjúsági kategória Kurcsík Márk (Csallóközaradig annak lelkes támogatója. Először a full kon- nyos) * Ifjúsági kategória Pulay Attila (Csallótaktos küzdelmek kerültek lebonyolításra, ahol közaranyos) 2. hely * Felnőtt kategória Trenčík
Kurcsík Márk (Csallóközaranyos) győzedel- Nikolas (Keszegfalva) 1. hely
meskedni tudott, az edzői utasítások fegyelmezett betartásának is köszönhetően. Pulay Attila
(Csallóközaranyos) szintén jól küzdött és úgyszintén győzelmet ünnepelhetett. A döntőben
így a két csallóközaranyosi sportoló egymással
került szembe, ahol Márk bizonyult jobbnak.
Trenčík Nikolas (Keszegfalva) mindkét küzdelmét fejrúgásokkal nyerte, így első helyen végzett, majd bíróként folytatta a munkát. Tanító
Péter (Ekel) is szépen kezdett, egy fejrúgással

Horvátországban is megérdemelt sikerek

A Seishin Karateklub különítménye 10 harcossal, és egy bíróval indult útnak Horvátországba, Samobor városába, ahol meglepetésükre közel 50 centis hó fogadta őket. Összesen három
ország (Horvátország, Magyarország, és Szlovákia) több mint 130 versenyzője lépett tatamira
ezen a megmérettetésen.
Általában 8-as tábláról kellett * Nagy Kristóf– (gyerek 1. kate- kategória, Nemesócsa) * Cseelőre menetelni, ami az jelenti, gória Nemesócsa)
repes Zoltán (juniorkategória,
hogy 2-3 győzelem kellett az 2. helyezettek: Bíró Bendegúz – Nemesócsa) * Markovics Áron
első hely eléréséhez.
(gyerek 1. kategória, Dunaszer- (gyerek 2. kategória, KeszegAz eredmények:
dahely), Dorn Jacqueline – ifjú- falva) * Hausleitner Mercedes
1. helyezettek: Markovics Ádám sági kategória (Nemesócsa)
(serdülő kategória, Keszegfalva)
(junior kategória, Keszegfalva) 3. helyezettek: Nagy Rebeka – Pontszerző 5-8. helyezett: Hájas
(gyerek 2. kategória, Dunaszer- Kornél (ifjúsági kategória, Dudahely) * Nagy János (ifjúsági naszerdahely).

NŐI KOSÁRLABDA

Megérdemelt sportsiker
a megyei bajnokságon

– Ekel 2:3 (2:1), Kianek 2, illetve Mészáros, Rigó, Hrabovsky * Pápa – Imely 5:1 (4:0)
góllövő V. Hübsch * Gúta
– Gyarak 3:1 (1:1) góllövők:
Bende, Vanek, Sobonya * KFC
Komárom – Nemsó 2:1 (0:0)
Hovsepyan, Mészáros (A találkozót Keszegfalván játszották le) * Hetény – KFC Ko-

KAJAK-KENU
A pozsonyi Technokov dísztermében került sor múlt héten pénteken
a kajak-kenu versenyzők vándorserlegéért meghirdetett országos
verseny kiértékelésére, ahol Ujvári
Marko ezüstfokozatot ért el. A tehetséges fiatal a múlt év folyamán
folyamatosan az utánpótlás élvonalához tartozik, de a felnőttek között
is derekasan megállta a helyét. Marko, aki felvételünkön édesanyjával,
aki egyben edzője is, a korábbi sikeres versenyzővel látható, Komáromban is a legjobb sportolók közé
tartozik.
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