
Obonya Sándor felvétele

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

KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11 

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK

PENIAZE  
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

 z od 600 € do 10 000 €
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Ki kapja a Jedlik Ányos-díjat?
Szímő Község Önkormányzata és a Jedlik Kura-
tórium április 15-ig várja a javaslatokat a Jedlik 
Ányos-díjra, amelyet idén 11. alkalommal ítél-
nek oda azoknak a szlovákiai magyar szakembe-
reknek, akik a természet- és a társadalomtudo-
mányok terén kiemelkedő teljesítményt értek el.
A díjra valamennyi szlovákiai magyar tudomá-
nyos és kulturális intézmény, szervezet tehet 

javaslatot, a döntést a kuratórium hozza meg. 
Bób János polgármester az önkormányzat és a 
kuratórium nevében arra kéri az intézményeket 
és a szervezeteket, éljenek a lehetőséggel, hogy 
2018-ban is a legkiemelkedőbb teljesítményt 
nyújtó személyt díjazhassák.
Az ajánlásokat a Szímői Községi Hivatalba (Obec-
ný úrad, 941 22 Zemné č. 268) kérik eljuttatni.

Betöréses lopás létráról
Pénteken hajnali 3 óra 12 perckor ismeretlen tettes tört be Ko-
máromban egy elektronikai szaküzlet első emeleti helyiségébe. 
Egy létra segítségével jutott fel az üzlet ablakáig, azt betörte, 
majd az üzlet tárlóit szétverve, alig két perc alatt mobiltelefo-
nokat lopott.
Minden bizonnyal kellő terep-
ismerettel rendelkezett az elkö-
vető, mert csak az értékesebb 
mobilokra összpontosított, s 
ennek köszönhetően az üzletben 
eltöltött két perc alatt húszezer 
euróval lett gazdagabb.
A betörésről csak másfél óra 
múlva, a segélyhívó számra ér-
kezett telefonos bejelentés alap-
ján szereztek tudomást, s ennyi 
idő alatt a „forró nyom” már 
kihűlt. A helyszínelőknek ennek 
ellenére sikerült biológiai nyo-
mokat rögzíteniük. A rendőrség 

lopás ügyében indított nyomo-
zást. Ha sikerül lefülelniük a 
betörőt, számolnia kell azzal, 
hogy a bíróság előtt felel majd 
a tettéért, amely háromtól akár 
tíz évig terjedő börtönbüntetést 
róhat ki rá.

Szomorú  
összefüggés?

Kis hazánk hirtelenjében a nemzetközi érdeklődés a nemzetkö-
zi érdeklődés középpontjába került, mivel aljas módon megy-
gyilkoltak két fiatalt, akiknek egyike az aktuality.sk oknyomo-
zó riportere volt. A múlt hét végén örök nyugalomra helyezték 
a 27 éves Kušnírová Martinát és vőlegényét, az ugyancsak 27 
éves Kuciak Ján újságírót, akiket nagymácsédi otthonukban 
gyilkoltak meg. Ez a brutális gyilkosság alapjaiban rendítet-
te meg a szlovák demokratikus rendet. A két fiatal tiszteletére 
sorra rendezik a hazai és külföldi gyászmegemlékezéseket. Ko-
máromban is sor került egy csendes megemlékezésre, hétfőn 
pedig a gútai Szent Rozália kápolnaparkban tartottak kegye-
leti rendezvényt, ahol Samu István felolvasta Csáky Pál kör-
levelét, melyben párhuzamot vont Basternák László, az MKP 
járási elnőkének megölése és a mostani eset között.

Új választásokra
van szükség

A Magyar Közösség Pártja üdvözli az államfő bejelentését, és 
úgy véli, a tényleges megoldást az előrehozott választások je-
lentik Szlovákia számára. Az elmúlt napok történései megmu-
tatták, a kormánypártok képtelenek megfelelni az alapvető 
erkölcsi és politikai elvárásoknak, így alkalmatlanná váltak 
az ország irányítására. 
Az MKP kész részt venni az 
Andrej Kiska által kezdemé-
nyezett tárgyalásokon, és ott 
nemzetiségi és állampolgári 
szempontok alapján érdekkép-

viseletet vállalva hozzájárulni 
az ország új politikai vezetése 
iránti bizalom kialakításához, 
írja állásfoglalásában Meny-
hárt József, az MKP elnöke.

Iskolások, az otthon lakói, rokonok és ismerősök köszön-
tötték özv. Kiss Károlyné György Annát, az ógyallai városi 
nyugdíjas otthon lakóját, aki a múlt hét végén ünnepelte 
századik születésnapját. A város nevében Basternák Ildikó 
polgármester köszöntötte. Az erdélyi felmenőkkel büszkél-
kedő Marika néninek egy fia és egy lánya született. Jelenleg 
négy unokája és hét dédunokája van. A felvétel az ünnepi 
torta felszelését örökítette meg.

A Magyar Közösség Pártja megrendülve 
fogadta a hírt, hogy meggyilkolták Ján 
Kuciak oknyomozó újságírót és jegye-
sét. Ján Kuciak az aktuality.sk portál 
munkatársa volt, elsősorban adócsalási 
ügyekkel foglalkozott. Mostanában Ma-
rian Kočner kétes hírű vállalkozóról ké-
szült cikke, valamint a Smer-hez közeli 
további emberekről.
Tibor Gašpar országos rendőrfőkapi-
tány múltheti sajtótájékoztatóján meg-
erősítette az eddig ismert tényeket, és 
elmondta, előre kitervelt gyilkosságról 
lehet szó, amely – valószínűleg – össze-
függ a meggyilkolt fiatalember újságírói 
tevékenységével. 
Ilyen eset eddig Szlovákiában nem tör-
tént. Érthető tehát a közvélemény mély 
megdöbbenése és felháborodása. Ha Ján 
Kuciak halála valóban összefügg a mun-
kájával, márpedig minden jel erre vall, 
akkor ez a gyilkosság példa nélküli tá-
madás a sajtószabadság és a demokrácia 
ellen. Az MKP sürgeti az ügy kivizsgálá-
sát. Nem engedhetjük, hogy visszatérjen 

a mečiari korszak félelemmel teli légköre, 
amikor ugyan sok aggasztó dolog történt, 
de újságíró megölésére nem került sor. 
Tény viszont, hogy a politikai ügyeket az-
óta se vizsgálták ki, s ennek messzemenő 
következményeit észleljük. Ezek az ügyek 
napjainkig húzódnak és burjánzanak. Ez 
az előre kitervelt gyilkosság nyílt üzenet 
mindazoknak, akik a szervezett bűnözés 
és a korrupció ellen harcolnak, illetve 
nem kérnek a maffia befolyása alatt álló 
Szlovákiából. 
Az MKP – ahogy egész társadalmunk 
– éles figyelemmel kíséri majd a felelős 
szervek eljárását, az ügy kivizsgálását. 
Mindnyájunk érdeke, hogy a nyomozás 
teljes felderítéssel záruljon. Nemcsak a 
magunk szempontjából, hanem azért is, 
mert most a világ szeme ránk szegező-
dik: az egész világ tudni akarja, hogyan 
birkózik meg Szlovákia ezzel az üggyel.
Az áldozatok hozzátartozóinak őszinte 
részvétünket fejezzük ki.

Menyhárt József,
az MKP elnöke

Támadás társadalmunk
alapértékei ellen

… és akik menekülnek 
a süllyedő hajóról…

Nem várt gyorsasággal hagyják el a Most-Híd pártját a szlo-
vák politikusok, akik érdekes módon a Fico kormányt okol-
va, saját pártjukból menekülnek. Bugár Béla pártelnök nem 
a kormány bukását sürgeti, hanem annak „átszervezését”, s 
nagy valószínűséggel a belügyminiszteri széket követeli majd 
magának. Bugár Béla – aki napjainkban a Maldiv-szigeteken 
„telel” – eljátszotta már a tisztességes magyarok, a tisztessé-
ges szlovákok, a Kuciak-gyilkosság óta pedig eljátszotta a jó-
érzésű Most-Hid-tagok bizalmát is.

Lapunk  
tartalmából:

● Késésekkel kell számolni  
a RegioJet vonalain  2. oldal

● Befejezéséhez közeledik 
a Szent Rozália-kápolna 
rekonstrukciója 2. oldal

● Éjszaka az Ipariban 3. oldal
● Noémi ezüstérmes lett  

a Farsang-kupán 3. oldalMAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
  w w w. d u n a t a j . s k    a  facebook-on is   

                                                                            

A  szerkesztősége

Valamennyi hölgyolvasónkat szeretettel köszöntjük
a nemzetközi nőnap alkalmából!

Egyértelművé vált,
hogy újjá kell építeni
az ellopott gázleválasztót

Több mint 75 ezer euró gyorssegélyt szavaztak meg
a komáromi termálfürdő részére

A múlt héten rendkívüli testületi ülést tartottak a komáromi városatyák. A programon 
egyetlen pont szerepelt, mégpedig a Comorra Servis városi ingatlan- és intézményke-
zelő járulékos szervezet által működtetett városi termálfürdő tarthatatlan helyzetének 
megoldása. Bebizonyosodott, hogy óránként legkevesebb 12 m3 földgáznak megfelelő men-
tánt engednek a termálvízben fürdőzők közé, amit szellőztetéssel próbálnak eltávolítani. A 
jelenlegi helyzetben fennáll a veszélye annak, hogy a fürdőt bármikor bezárhatják.

fejlesztettek, ami jelentősen 
csökkentette a termálfürdő, 
a sportcsarnok, a kemping és 
sportszálló rezsiköltségeit. A 
már nem létező berendezést a 
KOMVaK-on keresztül elad-
ták a városnak, csaknem száz-
ezer eurós kárt okozva. 
Az érintettek, élükön Bastrnák 
Tiborral, és a KOMVaK Olláry-
féle vezetésével, sokáig titkol-
ták és tagadták ezt a tranzakciót 

Ez az áldatlan állapot még 
Bastrnák Tibor expolgár-
mesterségére nyúlik vissza, 
akinek sikerült feldarabol-
tatnia az addig sikeresen 
tevékenykedő Városi Ide-
genforgalmi Vállalatot és a 
fürdő élére egy szófogadó, 
de alkalmatlan vezetőt és lel-
kesen asszisztáló  felügyelő-
bizottságot kinevezni.
Kis híján sikerült tönkre-
tenni a termálkutat, amikor 
nem szakemberekre bízták 
a termálszivattyú cseréjét. 
Érthetetlen okokból – talán 
felsőbb utasításra –, tönkre-
tették a gázleválasztót, amely 
akkor már több mint tíz éve 
sikeresen működött. A ki-
nyert metánból áramot és hőt 

és mindent megtettek az ügy el-
kendőzéséért. A város részéről 
mindeddig nem tettek feljelen-
tést a bűnüldözési szerveknél, 
viszont lapunkat feljelentette 
a KOMVaK, amikor az ügyről 
tájékoztattuk olvasóinkat.
Csak reménykedni lehet, 
hogy az akkut technikai prob-
lémát a szakemberek még 
a fürdőidény kezdete előtt 
megoldják.
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Ismerd meg a szlovák nyelvet!
Február 27-én a komáromi Selye János Gimnáziumban került megrendezésre a Poznaj slo-
venskú reč – Ismerd meg a szlovák nyelvet elnevezésű verseny járási fordulója. A társalgási 
vetélkedőben a 3. kategória versenyzői mérték össze tudásukat. Ebben a kategóriában a gim-
náziumok és a szakközépiskolák 2. és 3. osztályos tanulói versenyeznek.
Az ünnepélyes megnyitást 
követően Csémy Marianna ta-
nárnő, a verseny szervezője is-
mertette a versenyfeladatokat. 
A megmérettetés három for-
dulóban zajlott. Az elsőben a 

tanulóknak egy felolvasott igé-
nyes szöveget kellett értelmez-
niük és hűen reprodukálniuk. A 
másodikban a megadott 5 téma 
közül egyet a szakmai zsűri 
előtt kellett kifejteni. Az utolsó 

versenyfeladatban 
pedig 10 megadott 
szó felhasználásával 
összefüggő törté-
netet kellett meg-
fogalmazni és elő-
adni. Az elkészített 
szövegeket jegyzet 
segítsége nélkül, 
emlékezetből kellett 
előadni.
A háromtagú zsűri 
különböző szem-
pontokat figyelem-
be véve értékelte a 
versenyzőket, akik 
a verseny megkez-
désekor sorszámot 
húztak, így bizto-
sítva volt a verseny 

anonimitása, és a zsűritagok 
pártatlansága.
Az első három helyen végzett 
diákok oklevelet és értékes dí-
jakat vehettek át, és egyúttal 
jogot nyertek arra, hogy részt 
vegyenek a kerületi forduló-
ban, amely április 19-én Érsek-
újvárban kerül megrendezésre.
A 3. kategória helyezettjei:
1. Markuss Roman – Selye 
János Gimnázium Komárom – 
felkészítő tanár PaedDr. Krá-
lik Zsuzsanna;
2. Bruszi Tamara – Selye Já-
nos Gimnázium Komárom – 
felkészítő tanár: PaedDr. Krá-
lik Zsuzsanna;
3. Kosár Norbert – Ipari Szak-
középiskola Komárom – felké-
szítő tanár: Mgr. Sokol Erik.
A győzteseknek szeretettel 
gratulálunk, és sok sikert kívá-
nunk a kerületi fordulóban!
Felvételünkön a vetélkedő 
legjobbjai láthatók

Ingyenes
tanácsadás

cukorbetegeknek

Gúta temetője csaknem két évszázadon át a város-
központban volt. Az utolsó útjukra indulókat a teme-
tői kápolna kis harangjának hangja kísérte el. Maga 
a kápolna és a már lebontott ravatalazó a 18. század 
50-es éveiben épült barokk stílusban, majd a 19. szá-
zadban harangtoronnyal bővült. Kisebb, hosszúkás 
szakrális épület félköríves szentéllyel, amelyben a 
kápolna védőszentjét, Szent Rozáliát ábrázoló fest-
ményt (az olajfestmény Rozáliát a barlang bejáratá-
nál ábrázolja imádkozás közben) és kis oltárt helyez-
tek el. Az oltár két szélén egy-egy porcelán angyal, 
mellettük vázában művirág, réz gyertyatartóban 
fehér gyertya. A kápolna homlokzatait féloszlopok 
tagolják, ezek párkányfejezetének felépítményi része 
a tetőpárkányhoz vezet. A volutás homlokcsúcs kö-
zepében szoborfülke látható egy Szűz Mária-szobor-
ral. A szegmens záródású csúcs mögött hasáb alakú 
tetőtorony emelkedik, zsalus hangnyílásokkal, ahol 
a harangocska volt. A kép bal oldalán Jézust, jobb 
oldalán Szűz Máriát ábrázoló festményt találunk. A 
kápolna bal oldalán, a falon egy feszület is található. 

Befejezéséhez közeledik
a Szent Rozália-kápolna

rekonstrukciója

A kápolna, annak ellenére, hogy 
állaga jelentősen leromlott, 
még a múlt század hetvenes 
éveiben is fontos szerepet töl-
tött be Gúta egyházi életében. 
Névadó szentjének ünnepén itt 

is celebráltak szentmisét, illetve 
mindenszentek napján három 
szentmisét is tartottak. A múlt 
század hatvanas éveinek feléig 
egymanuális harmónium is volt 
a kápolnában, amely az 1965-ös 
árvíz idején tönkrement, sípjai 
oxidálódtak.
Több próbálkozás is volt arra, 
hogy Gúta ezen műemléke meg-
maradjon az utókor számára. 
Az időnkénti javítások azonban 
nem oldották meg a falak ned-
vesedését, ami miatt a kápolna 
belsejében megjelentek a salét-
romos foltok, hullott a vakolat. 
A belső berendezés is elhaszná-
lódott, hiszen a nagy dunai árvíz 
után a kápolna padjait rendkívül 

agresszív szúfajta támadta 
meg, amely szinte teljesen 
elporlasztotta a fát.
Amikor a Via Nova gútai 
csoportja id. Samu István 
és Szépe Antal kőmű-

vesmesterek irányítása 
alatt elkezdte a kápolna 
felújítását, elsősorban a 
falak kiszárítását, szige-
telését és külső megerő-
sítését végezték el. Az 
ifjúsági csoport után a 
Köz-Ért Polgári Körök 
aktivistái vállalták fel 
a belső rekonstrukció 
folytatását. Szerencsé-
jükre megismerkedtek 
Oláh Lajos muzslai 
asztalosmesterrel, aki 
annak ellenére is vállal-
ta a munkát, hogy maga 
a speciálisan szárított 

és impregnált faanyag is 
sokkal többe került, mint a 
padok elkészítése.
A múlt hét 
végén lényeg-
ében már a 
kápolna belső 
tere ís meg-
újulhatott, bár 
a fiatalok még 
találtak mun-
kát. Fel kel-
lene csiszolni 
a műkövet, 
amellyel a 
múlt század 
20-as éveiben borították a talajt, 
s a kápolna oltárát is át  kéne 
festetni.

Megalakult a Speciális Fejlesztő 
Szakmák Országos Társulása

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
ge által elfogadott Alapszabály értelmében 
megalakult és munkához látott a speciális 
fejlesztőmunkát végző szlovákiai magyar 
szakembereket tömörítő és munkájukat segí-

tő társulás. Korábban ilyen jellegű szakmai 
kezdeményezésre még nem volt példa a Felvi-
déken. A szervezet célja a speciális fejlesztő-
munkát végző szakmai közösség összefogása, 
szakmai koordinálása és érdekképviselete.

Ezért olyan fejlesztő peda-
gógusok, gyógymasszőrök, 
gyógypedagógusok, gyógy-
tornászok, konduktorok, lo-
gopédusok, mentálhigiénés 
szakemberek, pszichológusok, 
speciális pedagógusok, szoci-
ális munkások, szociálpeda-
gógusok, védőnők és egyéb 
fejlesztő szakemberek jelent-
kezését várják, akik szívesen 

csatlakoznának hozzájuk, 
igényt tartva a speciális terü-
letnek szóló továbbképzésekre, 
konferenciákon, szakmai na-
pokon, tanácskozásokon való 
részvételre, a tervezett szakmai 
műhelyekben zajló tapasztalat-
cserére és együttműködésre. 
„Azt gondoljuk, nagy szükség 
van a sajátos nevelési igényű 
és a hátrányos helyzetű gyer-

mekek fejlesztésével kapcso-
latos szakmai eszmecserére és 
véleménynyilvánításra. A tár-
sulás többek között erre is teret 
és lehetőséget ad a csatlakozó 
szakembereknek” – mondta 
Barthalos Réka, a szövetség 
elnöke. 
Az érdeklődők további részle-
teket az SZMPSZ honlapján, 
szmpsz.sk találnak. 

Késésekkel kell számolni a RegioJet vonalain
Szlovák Államvasutak Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom vonalán a sínpárok meghosszab-
bítása, peronépítés, váltócserék és egyéb vasúti munkálatok miatt kiterjedt vágányzár várható 
a következő hónapokban. Márciusban és áprilisban több tízperces késéssel is számolniuk kell 
az utasoknak.
Március 7-től (szerda) már-
cius 23-ig (péntek) 10 és 18 
óra között valamennyi járatot 
vonatpótló autóbuszokkal he-
lyettesítenek a Dunaszerda-
hely–Nagymegyer vonalon. 
Március 24-én, szombaton 
néhány óráig nem közleked-
nek majd a vonatok Duna-

szerdahely és Diósförgepa-
tony között. Március 25-én, 
a nyári időszámításra való 
átállás napján, vágányzár 
lesz Diósförgepatony és Lég 
között. A kiterjedt vágányzá-
rak áprilisban is folytatódnak 
majd.
A RegioJet figyelmezteti az 

utasokat, hogy vonatpótló au-
tóbuszain korlátozza a kerék-
párok, babakocsik és kerekes 
székek szállítását. A korlá-
tozásokról és késésekről az 
utasok a társaság weboldalán, 
a RegioJet kirendeltségein és 
vonataiban találnak bővebb 
információkat. 

A felújítást folyamatosan ellenőrzi 
Szlovák Marián gútai esperesplé-
bános is, illetve a város vezetése. 
Balra Oláh Lajos asztalosmester az 
új padok összeszerelése közben.

Anyagi támogatásban részesült 
a komáromi kórház gyógy-
szertárának projektje abból a 
programból, amelyet a Dôvera 
Egészségbiztosító a Szlová-
kia Gyermekeiért Alapítvány-
nyal együttműködve hirdetett 
meg „A Dôvera segít a cukor-
betegeknek” címmel. Ennek 
értelmében a kórház gyógy-
szertárában bárki ingyenesen 
igénybe veheti a megelőző 
vércukorszint- és koleszte-
rinszint-mérést. A komáromi 
kórház gyógyszertára szakmai 
tanácsokat és tájékoztatást ad 
a gyógyszerekről, gyógyá-
szati segédeszközökről és a 
diabetikus ételekről. A gyógy-
szerészek szeretnék felhívni 
a figyelmet a veszélyes ténye-
zőkre, segíteni a rendszeres 
diéta betartását. Feladatuknak 
tekintik, hogy jobb egészségi 
állapot elérésére motiválják 
a pácienseket. Amennyiben 
kettes típusú cukorbetegséget, 
cukorbetegséget vagy egyéb 
ezzel összefüggő megbetege-
dést észlelnek, szakorvosi ren-
delőkbe küldik a betegeket.

Február 23-án ünnepélyes keretek között, a hideg ellenére is szép számban 
megjelent közönség előtt nyitották meg a Limes Galériában a 6. FORMA Bien-
nálé kiállítását. A kiállítás szervezője a PRO ARTE Danubií Duna Mente Mű-
vészetért Polgári Társulás, valamint a Szlovák Képzőművészeti Unió voltak. A 
hangulatos kultúrműsor után, melynek keretén belül fellépett Pfeiferlik Tamás 
és Kisjakab József, PhDr. Farkas Veronika művészettörténész köszöntötte a 
kiállításon résztvevő művészeket és a közönséget.

Hangsúlyozta, megtisztelő, 
hogy a galéria egy ilyen orszá-
gos jellegű kiállítást nyithat a 
komáromi közönség számára, 
s reméli, hogy sok fiatal kezdő 
képzőművész eljön a kiállításra 
ihletet meríteni. Majd a kiállí-
tás kurátora, Bohunka Zameco-
vá köszöntötte a jelenlévőket. 
Elmondta, hogy a tavaly októ-
beri kiállítás után örömmel jött 
a csodálatos katonatemplom 
kiállítótermeibe. Egy országos 
verseny legjobb művei vannak 
itt közszemlére téve. Láthatunk 
textíliát, kerámiát, művészfotó-
kat, üvegmunkákat, ékszereket 
és sok más érdekes értékes al-
kotást, még olyan haranglába-
kat is, amelyeket az alkotók 

újrahasznosított építkezési hul-
ladékból készítettek. Felhívta 
a figyelmünket a két győztes 
munkára, Martin Rosember-
ger zsolnai alkotó Wilkomenn 
című modellezett porcelán 
alkotására, valamint a pozso-
nyi Ľubomír Deči ékszereire, 
amelyek közül „A már tudom 
mi van ott” című alkotás szin-
tén díjazott lett. Majd remé-
nyét fejezte ki, hogy a kiállított 
művek elnyerik a komáromi 
művészetpártoló közönség 
tetszését. Ezt követően Pavol 
Kráľ, a Szlovák Képzőművé-
szeti Unió elnöke köszöntötte 
a közönséget, hangsúlyozva, 
hogy mindig szívesen jön Ko-
máromba, mert a komáromi 

közönség érdeklódik a művé-
szetek iránt. Nagyra értékelte 
azt a tárlatnyitó előtt rendezett 
találkozót, melyre az Euró-
pa-udvarban lévő Monarchia 
Caféban került sor a Szlovák 
Képzőművészeti Unióhoz 
tartozó Magyar Alkotó Mű-
vészek Szlovákiai Egyesüle-
tének tagjai, valamint Pavol 
Kráľ, az unió elnöke és he-
lyettese, Branislav Jelenčík 
formatervező részvételével. 
A Kopócs Tibor festőművész 
által szervezett találkozón ak-
tuális kultúrpolitikai kérdések-
ről esett szó. A tárlat anyagát 
március 18-ig tekintheti meg a 
komáromi közönség.

Dr. Bende István

 Kiállítás a 6. FORMA Biennálé-reinstalláció
legérdekesebb alkotásaiból a Limes Galériában
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Február 22-én a komáromi Ipari Szakközépiskolában érde-
kes programok sokasága várta a látogatókat. Az éjszakába 
nyúló rendezvényen az iskola folyosóit, tantermeit és labora-
tóriumait elözönlötték az érdeklődők. A jelenlegi diákokon, 
szüleiken és hozzátartozóikon kívül szép számban jelentek 
meg az általános iskolák pedagógusai és pályaválasztási ta-
nácsadói is. A nagysikerű rendezvény nem kerülte el a kilen-
cedikes diákok figyelmét sem, de az iskola egykori tanulói, 
az „öregdiákok” is kíváncsiak voltak a változásokra, az új-
donságokra.

Éjszaka az Ipariban

Vetter János iskolaigazgató 
szerint a rendezvénynek kettős 
célja volt. Az egyik minden-
képpen az, hogy több, mint 25 
helyszínen, gazdag programok 
által kerüljön bemutatásra az 
intézményben folyó munka. A 
másik pedig munkaidőn kívül, 
a szélesebb rétegek számára 
is lehetővé tenni a nézelődést, 
teret adni a beszélgetéseknek, 
a találkozásoknak. A kötetlen 
program, a sok helyszín, a 
hangulatos séta az iskola falai 
között az érdeklődőknek kel-
lemes időtöltést nyújtott. Az 
intézmény immár harmadszor 
engedett az éjszakába nyúlóan 
betekintést képzési tematikájá-
ba és abba a miliőbe, amely az 
iparit Iparivá tette. 
Már az előcsarnokban egy cso-
dálatos világ tárult a látogatók 
elé. A diákok jóvoltából ötletes 
rajzok, ábrák hirdették a látni-
valókat, a gondos szervezők 
pedig süteményekkel és frissí-
tőkkel igyekeztek kedveskedni 
a vendégeknek. A gazdagon 
összeállított program felölelte 
a szakok bemutatását, a „nyi-
tott laboratóriumok” segítsé-
gével a látogatók betekintést 
kaptak a szaktantárgyak ok-
tatásába. Mivel a közgazda-
ságtan egyik komoly témája 
a sikeres vállalkozóvá válás, 
ezért e területen az iskolában 
működő diákvállalkozások is 
bemutatkozhattak. A diákcé-
gek maguk készítette, érdekes 
ajándék- és emléktárgyaikat 
mutatták be, amelyeket akár 
meg is lehetett vásárolni.
A gépészet iránt érdeklődők a 
kovácsműhelyben, az eszter-
gályosműhelyben és a CNC 
-szaktanteremben tett láto-
gatás után megtekinthették a 
3D-s nyomtatót is. Az ilyen 
típusú nyomtatás technológi-
ájának oktatása az iskolában 
2010-ben indult útjára azzal az 
elképzeléssel, hogy az itt vég-

zett diákok magasabb szakmai 
felkészüléssel vágjanak neki 
az életnek. A térbeli nyomta-
tás eszközét nagy érdeklődés 
övezte. A jelenlevők az elké-
szült tárgyakat (fogaskerekek, 
csapágy) megvizsgálták és 
néhányan meg is tarthatták. 
Ugyanezen a helyszínen meg-
ismerkedhettek a FESTO épí-
tőelemes pneumatikus rend-
szer alapjaival is.  A bemutatón 
megjelent vállalatok is nagy 
meglepetéssel konstatálták az 
intézmény ilyen irányú felsze-
reltségét és színvonalát. 
Az elektrotechnika és a prog-
ramozás területén is rengeteg 
újdonság várta a látogatókat. 
Az elektrotechnikai és az au-
tomatizációs laboratóriumok 
megtekintésén kívül a vendé-
gek belekóstolhattak a prog-
ramozás játékos formáiba is. 
Az Arduino mikrovezérlő, a 
Rapsberry Pi számítógépek 
és az Apple alkalmazások – 
mind megannyi újdonság – 
különösképpen lekötötték az 
informatika iránt érdeklődők 
figyelmét. A szaktanárok kész-
ségesen mutatták be, mivel 
foglalkoznak a diákok a taní-
tási órákon.
Sokak figyelmét lekötötte az 

a informatikai múzeum, ahol 
a látogatók testközelből lát-
hatták, milyen hatalmas fej-
lődésen ment keresztül az 
informatika a múlt század 
nyolcvanas éveitől napjain-
kig. A múzeum tárgyai között 
akadnak számítógépek, játék-
konzolok, televíziók. Az an-
gol nyelvű foglalkozáson az 
adott nyelvterületre jellemző 
édességeket is meg lehetett 
kóstolni. Kiderült, a játékos, 
kreativitást igénylő feladatok 
a nyelvtanuláson túl kellemes 
perceket is szerezhetnek. A 
látogatók tájékoztatást kaptak 
az iskolában nyíló szakokról, 
a tanulók szakgyakorlatáról és 
az intézmény távlati terveiről. 
Megismerkedhettek az iskola-
tévé (Tower TV) munkájával 
és megtekinthették egy kiál-
lításon a legszínvonalasabb 
diák munkákat. 
Az éjszaka során lehetőség 
nyílt a kötetlen beszélgeté-
sekre az iskola volt pedagógu-
saival is. A „Volt egyszer egy 

tantestület” elnevezést kapta 
az a kezdeményezés, mely so-
rán az ipari korábbi tanáraival 
személyesen is találkozhattak 
az évekkel ezelőtt végzett di-
ákok. A sok-sok régi emlék, 
nem ritkán diákcsíny felevení-
tése remek lehetőséget nyújtott 
a nosztalgiázásra, a régi idők 
felidézésére.
A természettudományi tantár-
gyak iránt érdeklődőket érde-
kes matematikapéldák, fejtö-
rők várták. Azok pedig, akik 
sikeresen megbirkóztak a fizi-
katesztek feladataival, tudásuk 
elismeréseként névre szóló ta-
núsítványt kaptak.
Az iskola díszterme adott ott-
hont az Ipari Kávéháznak, 
melynek vendégei az Ipari 
Szakközépiskola volt diákjai, 
Matusek Attila színművész 
és Mészáros Tamás színész-
énekes voltak. Az érdeklődők 
betekinthettek a VISZTA csa-
patának, azaz az intézmény 
színjátszó körének munkájába 
is.
 A programokban gazdag tá-
jékozódás után a testedzés 
sem maradhatott el. Az iskola 
tornaterme a sportolni vágyók 
rendelkezésére állt. Az itt tar-
tott kempobemutatóba is szép 
számmal bekapcsolódtak.
A jól sikerült rendezvény min-
den résztvevője találhatott ked-
vére valót a gazdag kínálatból, 
melyből a kollégiumi élet be-
mutatása sem hiányzott. A nagy 
érdeklődés, a remek hangulat, 
a vendégsereg elégedettsége 
arra engednek következtetni, 
hogy a már hagyománnyá vált 
„Éjszaka az Ipariban” teljesí-
tette küldetését.

PaedDr. Tóth Katalin

Közép-Európa egyik legnevesebb gasztronómiai versenye a ta-
tai Farsang-kupa, amelyen a résztvevők elsősorban az „édesszá-
júaknak” kedveskednek, hiszen a legnevesebb cukrászmesterek 
vesznek rajta részt. Évek óta a legnagyobb mesterek között is 
megállta helyét a komáromi Praliné Cukrászda kollektívája. 
Február 24-én ismét megrendezték a versenyt, amelyen szaká-
csok, cukrászok, felszolgáló/pincérek és pékek egyaránt részt 
vettek. Az idei megmérette-
tés egy cocktailversennyel is 
bővült. A komáromi Praliné 
Cukrászda egyik tulajdono-
sa és cukrásza, a komáromi 
Forró Noémi az idei évben is 
megmérettette magát a verse-
nyen, amelyet végül nagysze-
rű eredménnyel zárt, hiszen 
egy ezüstéremmel gazdago-
dott. Noémi ezt megelőzően, 
két évvel ezelőtt már elhódí-
totta a Farsang-kupa gasztro-
nómiai bajnokság aranyérmét, 
a legjobb cukrász kategóriá-
ban.

Noémi ezüstérmes lett
a Farsang-kupán

Selye János Gimnázium
a kerületi spanyololimpián

A Selye János Gimnázium idén is bekapcsolódott a spanyol 
nyelvi olimpiába. A kerületi fordulóba 6 diákunk jutott be; az 
iskolai forduló 1. és 2. helyezettje az A kategóriában, amely-
ben az elsősök és másodikosok versenyeznek, két diák a B ka-
tegóriában, amely a harmadikosok és a nyolcéves gimnázium 
ötödikeseinek korcsoportja, végül pedig szintén két diákunk a 
negyedikesek, valamint a nyolcéves gimnázium hatodikos és 
hetedikes tanulói számára kialakított C kategóriában.
A kerületi fordulót, amely 
február 12-én zajlott Nyitrán. 
mindig a diákok becsületes fel-
készülése és felkészítése előzi 
meg. Ezek a fiatalok egész év-
ben részt vesznek a délutáni 
spanyol nyelvi szakkörökön, 
hogy fejlesszék a különböző 
nyelvi kompetenciáikat. Hi-
szen ők is tudják, hogy a ver-
seny nagyon igényes, tehát a jó 
eredményért bizony tenni kell! 
De a szorgalom, eltökéltség és 
becsületes munka idén is meg-
hozta gyümölcsét.
Az A kategóriában Szakáll Lili 
II. A osztályos tanuló szerezte 
meg az első helyet, aki ezzel ki-
érdemelte, hogy részt vegyen a 

márciusi országos döntőben.
Bár a további kategóriákban nem 
sikerült diadalmaskodnunk, mél-
tán lehetünk büszkék eredmé-
nyes megoldóinkra is. Az A kate-
góriában Kozmér Barbara (II. A) 
a 4. helyezést szerezte meg. A B 
kategóriában Vlahy Rebeka (III. 
B) az 5., Zámbó Kitti (III. C) a 8. 
helyen végzett. Šiška Dávid (IV. 
A) 7. és Szeder Enikő (VII. N) 
pedig 8. lett C kategóriában.
Márciusban már Lilinek szur-
kolhatunk, aki nemcsak isko-
lánkat, hanem az egész kerüle-
tet is képviseli majd az országos 
fordulón. Hevesi Petruf Alena

és Musitz Marietta,
spanyoltanárnők

Pénzügyi képzés
a Selye János Gimnáziumban
Az OTP Ready Alapítvány 2018. február 13. és 16. között 
pénzügyi készségeket fejlesztő képzést tartott a komáromi Se-
lye János Gimnázium 3. évfolyamos diákjai számára. A kép-
zésen naponta 32 diák vett részt két csoportban, így négy nap 
alatt összesen 128 diák abszolválta a négyórás tanfolyamot. 
A tanfolyam fókuszában az általános pénzügyi fogalmak és szo-
kások megismerése állt, a diákok többek között olyan fogalmak-
kal ismerkedhettek meg, mint a bruttó bér vagy a társadalombizto-
sítás. A kiscsoportos interaktív foglalkozás lehetőséget teremtett 

arra, hogy a di-
ákok elgondol-
kodjanak saját 
hosszútávú cél-
jaikról, illetve 
azok elérésének 
mikéntjéről. A 
képzés célja az 
volt, hogy meg-
tanítsa a fiatalo-
kat gazdálkodni 
a pénzzel a kü-
lönböző élethely-
zetekben. 
A diákok részé-
ről rendkívül po-

zitív visszajelzés érkezett a képzés tartalmával és módszereivel 
kapcsolatban, így reményeink szerint a gimnázium a jövőben is 
szorgalmazni fogja a tanfolyam évenkénti lebonyolítását 3. évfo-
lyamos diákjaink számára. 
A képzésért köszönet illeti az OTP Ready Alapítványt, illetve Ing. 
Zsuzsanna Pénzová és Mgr. Kamila Trévaiová trénereket. 

Vajányi Orsolya

Nyílt levél a HÍD országos elnökéhez
Tisztelt Bugár Béla pártelnök úr!
Felszólítom, hogy azonnali hatállyal fejezze 
be közösségünk morális megbélyegzését! Ön 
sajnos nem csak egy politikus, hanem magyar 
nemzetiségű politikus lévén a számbeli több-
ségi nemzet elképzeléseiben a szlovákiai ma-
gyarokról alkotott képben is megjelenik. Tehát, 
ha Ön utolsó csatlósként és esetlegesen a polip 
csápjaként kitart a jelenlegi – morálisan meg-
bukott – kormány mellett, olyan pontra viszi a 
felvidéki magyarság megítélését, ahonnan me-
gint éveknek kell eltelnie, hogy visszahozzuk! 
Mi, felvidéki magyarok, igenis tisztességes kö-
zösség vagyunk, akik semmilyen körülmények 
között nem támogatják a maffia- és a korrupt 
állam létét.
Figyelmébe ajánlom, hogy a felvidéki/szlová-
kiai magyar közösség mindig motorja és kez-
deményezője volt a demokratikus, morálisan 
tiszta, szolidáris jogállam megteremtésének! 
Hogy emlékeztessem:
– az 1970-es évektől az individuális szabad-
ságjogokért folytatott küzdelem (Charta 77) 
és a nemzetiségi iskolák megvédése Cseh-
szlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság – Duray 
Miklósék
– az 1989-es antikommunista események, 
FMK, Együttélés stb.
– az 1998 – az MKP megalakulása és rész-
vétele a „kékkoalíciós kormányban a mečiari 
maffiaállam ellenében és annak letörésében 
(ebben Ön is meghatározó személy volt)

– a nyugati (páneurópai) demokráciákhoz való 
csatlakozás kezdeményezése a NATO-n és az 
EU csatlakozáson keresztül
– közösségünk harcai a nyelvtörvények ellen, 
a szurkolóbántalmazások elleni küzdelem, a 
Malina Hedvig ellen elkövetett jogtiprások el-
leni harc stb.
Ezek a felsorolt tények mind ismételten és 
nyomatékosan bizonyítják közösségünk po-
zitív és küzdelmes viszonyát a jogállamiság 
megteremtéséhez.
Éppen ezért – remélve azt, hogy még maradt 
Önben a tisztességes politizálás és közössége 
irányában elkötelezettség – határozottan ké-
rem, hogy a maffiakapcsolatokkal rendelkező 
és erkölcsileg lezüllött kormánykoalícióval 
szemben az a minimális elvárás, hogy köve-
teljék Robert Kaliňák, Tibor Gašpar és Robert 
Fico lemondását! Ha ez nem történik meg, fel-
szólítom Önt, lépjen ki a kormánykoalícióból, 
mert Ön nemcsak pártja megítéléséért felel, 
hanem az eddigi évtizedes küzdelmeink ál-
tal kialakított szlovákiai/felvidéki magyarság 
tisztességes hírnevét is kockára teszi a szlo-
vákság és az európai közvélemény előtt!
„Vétkesek közt cinkos, aki néma!”
      Üdvözlettel: Samu István

felvidéki magyar,
Szlovákia polgára
az MKP járási és  

országos elnökségének tagja

Gólyahír
Tisztelettel értesítem

a rokonokat, a család barátait 
és mindazokat,

akik most szüleimmel,

Norberttel

és Hajnalkával
együtt örülnek,

hogy március 2-án,
16 óra 35 perckor

megszülettem.
Súlyom 3 550 gramm,
magasságom 51 cm.

Veľký Viktorka
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

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

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

Győztek a mínuszok

humor-csokor
Egy kisfiú keservesen zokog az utcán. Odamegy hozzá 
egy férfi, és azt kérdezi:
– Mi történt veled, kisember?
– Eltévedtem – feleli a fiú.
– Tudod a címedet?
– Igen, tudom: pistike@freemail.hu.
– Miért oltja el a skót olvasás közben percenként a 
villanyt?
– ???
– Mert lapozni sötétben is tud.

Egy katonai teherautó elakad a sárban. Egy perc 
múlva megjelenik egy tiszti Jeep négy tiszttel. 
A tisztek kitolják a teherautót a sárból, majd az 
egyik megkérdezi a sofőrt:
– Mit szállít maga?
– Ezredes úrnak jelentem, 36 újoncot.

Egy politikust megtámadnak a rablók.
– Ide a pénzedet!
– Hogy merészelik, én politikus vagyok!
–Akkor ide a pénzünket!

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

Növényvédelem
Március eleje a kertekben

A kerti munkák esetében 
szinte lehetetlen örök érvé-

nyű aktuális munkanaptárat 
készíteni, ugyanis a ker-
ti teendők ideje mindig az 
időjárás alakulását követi. A 
következő tanácsok és tip-

pek is ugyanezt a gondolat-
menetet követik. A felsorolt 
munkálatok akár több hetet 
is csúszhatnak az időjárástól 
függően. Habár azt szokták 
mondani, hogy amit ebben 
a hónapban már elvégezhe-

tünk, azt ne halogassuk, mert 
a következő hónapokban ro-

hamosan megszaporodnak 
majd teendőink. Elsietni vi-
szont nem kell semmit.

Cserjék és fák
A lombhullató cserjék és fák 
szunnyadó állapotban jól 
viselik ezt a hideg hónapot, 
de ha kirügyeznek, akkor az 
végzetes is lehet a számukra.
Az olyan fák esetében, ame-

lyek tavaly ősszel nem vol-
tak elég tápanyaggal ellátva, 
2,5–5 cm nagyságú lyukakat 
fúrunk 60 cm-re a csepeg-

tető vonal körül, és azokat 
megfelelő mennyiségű nö-

vénytáppal töltjük meg. A jó 
komposztból készült talajta-

karó is nagyszerű segítség a 
fák számára.

A cserjék és örökzöldek trá-

gyázását március elején kell 
elkezdeni. Az örökzöldek, a 
tűlevelűek, a széles levelű 
örökzöldek, a rododendronok, 
az azáleák és a kaméliák táp-

lálásához savas típusú rodo-

dendron-műtrágyát használ-
junk. A rózsákat, lombhullató 
cserjéket és fákat a minden 
célra megfelelő műtrágyával 
kell táplálni. Ha száraz műtrá-

gyát használunk, vigyázzunk, 
hogy alaposan öntözzük meg a 
növényeket.
A nyáron virágzó cserjéket 
most metsszük meg, de vigyáz-

zunk, mert a tavasszal hajtó 
fajták már ősszel kirügyeztek, 
és ha megmetsszük őket, nem 
fognak virágozni. A metszés 
által szebb alakja lesz a nö-

vénynek és kinyitja a növény 
középső részét, hogy jobban 
átjárja a levegő és a napsütés. 
Metszéskor mindig az elhalt, 
elrothadt vagy letört ágakat 
vágjuk le először. Nyessük le 
az olyan ágakat, amelyeket a 
tél megrongált. Az olyan nö-

vényeket, amelyeket a fagy ki-
lökött a földből, erősen vissza 
kell nyomni a helyükre.
Ebben a hónapban ültessük a 
sásliliomot, a nagy szívvirágot 
és az árnyékliliomot.

A lombhullató kúszónövé-

nyeket, mint például a jerikói 
loncot meg kell metszeni és 
formázni. Az évelő növénye-

ket szét kell választani, és el 
kell költöztetni, amíg új haj-
tásokat hoznak.
Ellenőrizzük, hogy az olyan 
növényeink, mint a fukszia és 
a vadmuskátli, ne száradjanak 
ki. Ha szükséges, enyhén ön-

tözzük meg őket.
Ha a nyáron nyíló gumós 
növények nagy melegnek 
vannak kitéve, elkezdhetnek 
kirügyezni. Nagyon szárazon 
és 7 °C fok alatt kell tartani 
őket. Ha túlságosan kiszárad-

nának, tegyük őket nyirkos 
tőzegtelepre, de azért tartsuk 
hűvösen!
Ebben a hónapban, ha az idő 
megengedi, elültethetjük a re-

barbarát, a tormát, a spárgát 
és az articsókát. Amint kap-

ható lesz, az epret már ültet-
hetjük is.
Az olyan bogyós növények-

ről, mint a málna és szeder, 
kivéve a júniusban termőket, 
le kell szedni a tavalyi bogyó-

kat. Ha ribizlit termesztünk, 
vágjuk le a 3 évnél öregebb 
törzseket.
A zöldségeskertet ilyenkor 
kell először felszántani (per-
sze, csak ha engedi az idő) 
ahhoz, hogy az időjárás is 
segíteni tudja a nagy föld-
göröngyök szétporladását. A 
felbukkanó gyomok és magok 
remélhetőleg el fognak pusz-

tulni.
 – la –

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten megtapasz-

talhatja, hogy nincs egyedül a nagyvilágban. A segítség anyagi 
ügyekkel kapcsolatban érkezik, és levesz egy-két gondot a vállá-

ról. Mostanában sok kiadása volt, talán még álmatlan éjszakái is 
amiatt, hogy nem tudta, hogyan finanszírozza terveit. Hamarosan 
változás áll be anyagi helyzetében.
HALAK (február 21. – március 20.) Saját érzéseire hangolód-

va képes lesz érzelmi támogatást nyújtani mások számára, vagy 
önmaga vágyakozhat erre. Képtelen ezekben a napokban tárgyi-
lagosan szemlélni a dolgokat. Emiatt ez a hét sokat változtathat 
párkapcsolatán. Egészen új oldalát élheti meg most a szeretet-
nek.
KOS (március 21 – április 20.) A következő héten sikerül nyit-
nia a külvilág felé, ami azt jelenti, hogy rengeteg új ismerőst, 
barátot szerezhet, köztük olyanokat is, akikkel nem véletlenül 
találkozik, hanem azért, hogy segítsék önt, és támogassák az 
útján. Érdemes tehát odafigyelnie az új ismeretségekre.
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten megtapasztal-
hatja, hogy szexuális értelemben mennyire vonzó tud lenni 
mások számára. Az élmény nagyon kellemes, hiszen imádja, 
ha mások hódolattal adóznak önnek. Legyen azonban óvatos, 
nehogy valaki más játékainak váljon tárgyává és lelkileg sé-

rüljön.

IKREK (május 21. – június 21.) Rengeteg kommunikációs 
lehetőségre nyílik alkalma, ami igen érdekfeszítőnek bizo-

nyulhat, ha kellő érzelmi kontrollt tud gyakorolni. Főleg 
nőkkel kerülhet így kapcsolatba. Próbálja elkerülni a reflex-

szerű reakciókat. Most sokkal magabiztosabbá válik, önbi-
zalma megnő.
RÁK (június 22. – július 22.) Most egy új ciklus kezdődik, 
lerakhatja az alapokat élete elkövetkezendő időszakaira. 
Mindennel, amibe most belefog (új szokások, kötelezettsé-

gek, hobbik, viselkedésmódok) új magot ültethet el. Minden 
lépéssel egy bizonyos jövő felé indul el, még ha nem is látja 
tisztán, hogy merre.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kész bővíteni, 
szélesíteni szellemi horizontját, és kipróbálni egészen új 
utakat is. Ebben az időszakban keresni kell az információ-

kat, a lehetőséget új tudás megszerzésére. Tele lesz kíván-

csisággal, és nyughatatlansággal, amit nem tud most felüle-

tesen csillapítani.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Érzékenyen érint-
heti egy-egy közvetlen ismerősökkel, családtagokkal foly-

tatott beszélgetés. Ezek a beszélgetések egész világnézeti 
rendszerét, gondolkodásmódját átformálhatják. Kapcsolatba 
kerülhet egy tapasztalt és bölcs emberrel, aki jelen pillanat-
ban egyfajta „szellemi vezetője” lehet.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A következő na-

pokban sok indulat jöhet felszínre ön és a körülötte élő em-

berek között, akik viszont nem tartoznak a közvetlen családi 
köréhez. Ez azt jelentheti például, hogy véletlenül meghall-
ja, mit beszélnek önről munkatársai vagy szomszédai, és bi-
zony érhetik meglepetések.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A következő napok-

ban a pénz és anyagiak kerülnek élete középpontjába. Nagyon 
erőteljesen törekszik az anyagi biztonságra, és a hangulata is 
nagy mértékben függ attól, éppen mennyire van jó helyzetben 
pénzügyileg. Hűsége munkahelyéhez is azon múlhat, hogy 
mennyire fizetik meg a munkáját.
NYILAS (november 23. – december 21.) Mostanában igencsak 
foglalkoztatja a saját gyermekkora: gyökereit kutatja, vizsgál-
gatja. Sok olyan emlékkép is a felszínre kerülhet, amely el-
temetve szunnyadt a lelkében, és ezeknek bizony jelentősége 
van. Meg kell keresnie, hogy miért épp most kerültek elő a tu-

datalattijából.
BAK (december 22. – január 20.) A következő napokban szinte 
ragyog és sziporkázik. Egyrészt tele van energiával, másrészt 
intellektuális képességei is a csúcson vannak. Ez azt jelenti, 
hogy szinte bármire képes lehet, ami eléggé motiválja ahhoz, 
hogy konkrét lépéseket is tegyen a megvalósítás felé. Ne feled-

je, hogy csakis ön a szerencséjének kovácsa.

M Á R C I U S  A  K Ö N Y V  

H Ó N A PJ A ! 

Gazdag könyvkínálattal 
várjuk kedves  
vásárlóinkat!
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WALDEK s. r. o. 

Bejárati ajtók
már  

43,00 eurótól

Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól

PVC ajtók
és ablakok 

akciós áron!
www. waldek. sk

Meštianska 3019
 Komárno
Telefonszám: 

0948 252 606.

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

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

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

* Eladó Suzuki Swift 1,25 die-
sel, gy. év: 2006, ára 3300 euró. 
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Nagyharcsáson ta-
nya. Tel.:	0908	780	591.
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MŰSORA JÁNLAT
március 10-től  16-ig

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

TV2
7.00 TV2-matiné, 8.30 
Frédi és Béni, 12.45 Szé-
pítők, 13.20 Ne folytassa, 
felség! (amer.), 15.25 Isten 
megbocsát, én nem! (olasz-
spanyol), 18.00 Tények, 
18.55 Az elvarázsolt dollár 
(magyar), 21.00 Vejedre 
ütök (amer.), 23.35 Steve 
(amer.), 1.15 A férjem vé-
delmében (amer.)

RTL Klub
7.25 Kölyökklub, 13.30 
Nevelésből elégséges 
(amer.), 14.00 Taxi (f ran-
cia), 15.15 Lenyűgöző 
teremtmények (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz plusz , 20.00 A mi 
kis falunk (magyar), 21.05 
Kiút nélkül (amer.), 23.25 
Szalmakutyák (amer.), 
1.45 Lopakodók (amer.)

RTL II
11.50 Robin Hood legújabb 
kalandjai (amer.), 12.45 Az 
űr bajjal jár (amer.), 15.00 
A gyanú árnyékában, 20.00 
Bérgyilkosék (amer.), 22.00 
CSI: Miami helyszínelők 
(amer.), 23.00 Amnézia 
(amer.)

M2
11.45 A meseerdő lakói, 
12.40 Gyerekversek, 12.50 
Connie, a boci, 13.15 Ca-
il lou, 14.50 A három toll, 
16.40 Micimackó, 18.15 
Cápacsali (amer.), 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 MR2 
Akuszt ik, 1.00 Eszelős 
szivatás (amer.)

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka (né -
met),  13.20 Pe r u ,  Ch i le , 
13.45 A remény vág t ája 
( ka nad a i-a mer.) ,  15.20 
Emberek a  havason (ma -
g ya r) ,  17.0 0 Gasz t ro -
a ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszom-
bat ,  19.30 Csa k sz í n há z 
és  más sem m i (mag ya r) , 
20.30 Made i n  Hu ngá r ia 
(mag ya r) ,  22 .30 A pén z 
sz í ne (a mer.) ,  0.35 Ö nök 
kér t ék 

Duna World
11.20 Ágrólszakadt ú r i-
lány (magyar), 13.20 Da-
rabka Székelyföld , 14.20 
I rodalom és könyv, 16.25 
Új idők, új dalai , 16.55 
Hétvégi belépő, 18.50 
Térkép, 19.20 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.35 A 
Bagi Nacsa Show, 22.35 
Tóth János (magyar), 
23.40 Opera Café, 2.30 
Emberek a havason (ma-
gyar)

Pozsony 1
11.50 Énekel a föld, 14.55 
Starman (amer.), 16.55 
Szlovákia, szeretlek!, 
18.30 Építs házat, ültess 
fát, 19.00 Híradó, 20.30 
Énekel a Föld, 23.30 Fe-
lezési idő (szlovák), 1.15 
Starman (amer.)
Pozsony 2
11.20 Tudományos ma-
gazin,  13.45 Paralimpia 
2018, 14.45 Labdarúgás, 
17.25 Éjszaka a levél-
tárban, 18.30 Esti  mese, 
20.00 Híradó, 20.10 Őr-
angyalok, 20.35 Bizony-
talan évad (cseh),  22.05 
Fargo (amer.) ,  22.55 A 
híd (svéd)

Markíza tv 
11.45 Szupersztár, 14.00 
Szakíts, ha bírsz! (amer.), 
16.20 Az 50 első randi 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Vikingek (amer.), 23.20 
Legend (amer.), 2.05 Vi-
kingek (amer.)

JOJ TV
8.05 Horton (amer.), 10.20 
Evelyn világa, 11.30 Ik-
rek, 12.25 Szuper karaoki, 
13.35 Fantasztikus négyes 
(amer.), 15.45 Szörnyecs-
kék (amer.), 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Mélytengeri pokol (amer.), 
23.05 Rendes fickók 
(amer.), 1.40 Az első igazi 
nyár (amer.)

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

TV2
7.00 TV2 matiné, 10.35 
Több, mint testőr, 12.45 
Gyilkos sorok (amer.), 
13.50 Doktor House 
(amer.), 14.50 Az elva-
rázsolt dollár (magyar), 
17.25 Ripost , 18.00 Té-
nyek, 18.55 Libabőr 
(amer.-auszt rál), 21.00 
A csúf igazság (amer.), 
23.00 A szerelem bör tön-
ében (angol)

RTL Klub
6.55 Kölyökklub, 10.35 A 
Muzsika TV bemutatja, 
12.10 Havazin, 12.50 XXI. 
század – legendák velünk 
élnek, 13.20 Házon kívül, 
13.55 Ultrakopó (amer.), 
15.35 Dumb és Dumber 
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 
Bosszúállók (amer.), 21.55 
A mestergyilkos (amer.), 
0.40 Bosszúállók (amer.)

RTL II
11.00 A vaslady (angol-
francia), 13.00 Segítség, 
bajban vagyok!, 18.00 Ni-
csak, ki beszél! (amer.), 
20.00 A cipőbűvölő 
(amer.), 22.00 Bérgyilko-
sék (amer.), 23.55 Lopott 
szavak (amer.), 1.45 A vas-
lady (amer.-angol)

M2
12.41 Pom-Pom meséi, 
13.15 Cail lou , 14.50 A 
hat jó barát (német), 
16.40 Micimackó, 17.50 
Vampir ina , 18.15 Cápa-
csal i (amer.), 20.15 Tut i 
g imi (amer.), 21.10 Egy 
szerelem gasz t ronómiája 
(magyar), 23.15 Lauret ta 
(magyar), 23.45 Mit gon-
dolsz , k i vagy? 

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.15 A művészet 
templomai, 14.45 Hit , er-
kölcs és hűség, 15.20 Ha-
lálos csók (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.35 Alpesi 
őr járat (olasz), 19.45 Ma-
gyarország, szeretlek!, 
21.20 Őr ület (amer.-f ran-
cia), 23.20 Pénz beszél 
(magyar)

Duna World
11.25 Édes el lenfél (ma-
gyar), 13.20 Nagyok, 
13.55 Fibulák és fabulák , 
14.50 Ismerd meg!, 16.50 
Hétvégi belépő, 18.55 Öt 
kont inens, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Gasz t roangyal , 
21.00 Híradó, 21.35 Ke-
let ről jöt t emberek, 22.35 
Hogy volt?, 23.30 Kultu-
rál is h í radó

 Pozsony 1
11.0 0 Sz lová k ia  képek-
ben ,  14.15 Poi rot  (a n -
gol) ,  15.10 Eg y ü n k eg y 
k i s  spenótot  (cseh), 
16.45 Csendőr tör t éne -
t ek ,  18.15 Konyhá m t i t-
ka ,  19.0 0 Hí r adó,  20.30 
Max felüg yelő (sz lová k), 
21.25 Er i n Brockov ich 
(a mer.) ,  23.35 Poi rot  (a n -
gol)

Pozsony 2
14.20 Paral impia 2018, 
15.50 Jégkorong, 18.30 
Est i mese, 20.00 Híradó, 
20.10 Ökrök hábor úja 
(szlovák), 22.10 Cable 
Hogue bal ladája (amer.-
angol)

Markíza tv
9.15 Winnetou (német), 
11.20 Chart Show, 13.30 
Golyóálló szerzetes (amer.), 
15.40 A konyha (szlovák), 
17.00 Felvég, alvég, 18.15 
Szomszédok (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Szu-
persztár, 22.30 Csúcsformá-
ban (amer.), 23.30 Tokarev 
(amer.) 

JOJ TV
10.20 Geissenék, 11.20 
Dave (amer.), 13.20 Wal-
ter Mitty titkos élete 
(amer.), 15.45 Új kertek, 
16.50 A nyaraló, 17.55 
Új lakások, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 A he-
tedik mennyország, 22.50 
Ambushed (amer.), 0.55 
Rendes fickók (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolako-
dó (mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (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 Pénzcsináló (amer.), 
2.30 Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.40 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.50 A fal, 16.15 Sto-
ry extra, 16.50 A szeretet 
útján (török), 18.00 Híradó, 
19.10 Fókusz, 19.40 A fal, 
21.05 Barátok közt, 21.45 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.55 CSI: A helyszínelők 
(amer.), 2.20 A védelmező 
(amer.)

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

M2
11.40 Frakk, a macskák 
réme, 11.45 Benedek Elek 
meséi, 12.25 Vakáción a 
Mézga család, 13.25 A gyű-
szűnyi erdő lakói, 15.35 Bo, 
az örökmozgó, 16.10 Mesélj 
nekem!, 17.10 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, 0.35 Lola 
(amer.-kolumbiai)

Duna tv
13.30 Honfoglaló, 14.25 
Mámoros szerelem (mexi-
kói), 15.15 A vidéki dok-
tor (német), 16.05 A hegyi 
doktor újra rendel (német), 
17.00 Ridikül, 18.00 Hír-
adó, 18.40 Végtelen sze-
relem (török), 19.35 Hon-
foglaló, 20.30 Kékfény, 
21.30 Kár tyavár (amer.), 
22.25 NCIS (amer.), 23.10 
Agatha Raisin: Az életve-
szélyes esküvő (angol)

Duna World
11.20 Aranysárkány (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.45 
Ízőrzők, 14.20 Öt konti-
nens, 14.50 Család-barát, 
16.30 Roma magazin, 17.00 
Domovina, 17.35 Ízőrzők, 
18.10 Gasztroangyal, 19.05 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Hogy volt?, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
Hegyi mentők, 16.25 Kör-
nyezetkímélő lakások, 
16.50 Talkshow, 17.45 Pár-
baj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 A mi 
gyerekeink, 22.40 Csend-
őrtörténetek, 23.40 Nash 
Bridges (amer.)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 14.30 A 
park, 15.30 Nemzetiségi 
magazin, 17.15 Szlovák fal-
vak enciklopédiája, 20.00 
Hírek, 20.10 A diagnózis, 
21.30 A család, 22.30 Ac-
cattone (olasz) 

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 13.00 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.10 A konyha 
(szlovák), 22.35 A menta-
lista (amer.)

JOJ TV
12.00 Híradó, 12.25 Top-
sztár, 13.25 Rendőrök akci-
óban, 15.35 Mániákus vá-
sárlók, 17.00 Híradó, 17.55 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 
Inkognitó, 23.25 Kukucská-
ló, 0.20 Rosewood (amer.), 
1.25 Gyilkos elmék (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolako-
dó (mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (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 Chica-
go (amer.), 1.50 Backstrom 
nyomozó (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Családom és egyéb 
emberfajták (amer.), 13.40 
Éjjel-nappal Budapest, 
14.50 A fal, 16.15 Story 
Extra, 16.50 A szeretet út-
ján (török), 18.00 Híradó, 
19.10 Fókusz, 19.40 A fal, 
21.05 Barátok közt, 21.45 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.55 Házon kívül

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

M2
12.25 Vakáción a Mézga csa-
lád, 15.00 Tesz-vesz város 
16.10 Mesélj nekem!, 17.35 
Dr. Plüssi, 18.00 Jake, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Me-
lissa és Joey (amer.), 21.25 
Én vagyok itt!, 22.35 Zsaru-
vér (amer.), 23.25 Kulisszák 
mögött, 0.20 Lola (amer.-ko-
lumbiai)

Duna tv
13.30 Honfoglaló, 14.25 Má-
moros szerelem (mexikói), 
15.15 A vidéki doktor (né-
met), 16.05 Mámoros szere-
lem (mexikói), 17.00 Ridikül, 
18.40 Végtelen szerelem (tö-
rök), 19.35 Honfoglaló, 20.30 
Önök kérték, 21.30 Velvet 
Divatház (spanyol), 22.25 
Laura rejtélyei (amer.), 23.15 
Érzékek és érzelem (amer.)

Duna World
11.35 Körözés egy csütör-
tök körül (magyar), 13.45 
Hazajáró, 14.45 Család-
barát, 16.15 Nemzetiségi 
magazinok, 17.35 Ízőrzők, 
18.10 Gasztroangyal, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Van képünk 
hozzá, 21.35 Ridikül, 22.30 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
Hegyi mentők, 16.25 Kör-
nyezetkímélő lakások, 16.50 
Sherlock Holmes kalandjai, 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Anna Karenina (amer.), 
21.20 Az ajánlat (amer.), 
22.00 Éjféli napsugár (svéd-
francia), 22.55 Törvény és 
rend

Pozsony 2
14.30 Tudományos magazin, 
15.30 Ukrán magazin, 17.15 
Szlovák falvak enciklopédi-
ája, 18.30 Esti mese, 20.00 
Híradó, 20.10 Az Oszmán 
Birodalom bukása, 21.05 A 
Pontifex-hadművelet (német) 

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 15.00 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, 13.25 Rend-
őrök akcióban, 15.25 Máni-
ákus vásárlók, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Farkasok 
(szlovák), 23.55 Rosewood 
(amer.) 

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolako-
dó (mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (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 Közeli ellenség 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.40 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.50 A fal, 16.15 Sto-
ry Extra, 16.50 A szeretet 
útján (török), 18.00 Híradó, 
19.10 Fókusz, 19.40 A fal, 
21.05 Barátok közt, 21.45 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.55 Szulejmán (török), 
1.15 Szép kis nap! (amer.)

 RTL II
11.55 Gyilkos ügyek (amer.), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.50 Showder Klub, 
16.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.30 Showder Klub, 
19.30 Oltári csajok (magyar), 
20.30 Oltári csajok (magyar), 
22.00 Showder Klub Best of

M2
13.25 A gyűszűnyi erdő lakói, 
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 men-
tőhajó, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Melissa és Joey (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.35 Zsa-
ruvér (amer.), 0.25 Lola (amer.-
kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 13.00 Jamie 15 
perces kajái, 13.30 Honfog-
laló, 14.25 Mámoros sze-
relem (mexikói), 15.15 A 
vidéki doktor (német), 16.10 
A hegyi doktor újra ren-
del (német), 17.00 Ridikül, 
18.00 Híradó, 18.40 Végte-
len szerelem (török), 19.35 
Honfoglaló, 20.40 Hölgyek 
öröme (angol), 21.40 Arisz-
tokraták (angol), 22.45 
Gyerekek (szlovák-magyar)

Duna World
11.45 Tőrbecsalt Blanco 
Posnet (magyar), 13.20 Ma-
gyar gazda, 13.45 Noé ba-
rátai, 14.50 Család-barát, 
16.25 Nemzetiségi maga-
zinok, 17.30 Ízőrzők, 18.05 
Gasztroangyal, 19.05 Itt-
hon vagy!, 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
Hegyi mentők, 16.25 Kör-
nyezetkímélő lakások, 
16.50 Sherlock Holmes 
kalandjai, 19.00 Híradó, 
20.30 Bajnokok Ligája, 
23.30 Nash Bridges (amer.), 
1.00 Montalbano felügyelő

Pozsony 2
14.35 A diagnózis, 15.35 
Magyar magazin, 17.15 
Szlovák falvak enciklo-
pédiája, 18.30 Esti mese, 
20.00 Hírek, 20.10 Doku-
mentumfilm, 21.05 Kémek 
a természetben, 22.30 Mű-
vészetek, 23.55 Éjszaka a 
levéltárban

Markíza tv
9.50 Apukák, 10.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 
11.55 Családi tör ténetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi tör té-
netek, 17.00 Híradó, 17.25 
Ref lex, 19.00 Híradó, 
20.30 Char t Show, 22.35 
Talkshow, 23.40 A menta-
lista (amer.), 1.35 Feleség-
csere

JOJ TV
12.25 Topsztár, 13.25 
Rendőrök akcióban, 15.35 
Mániákus vásárlók, 17.00 
Híradó, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Szünidő 
(szlovák), 21.55 Farkasok 
(szlovák), 22.55 Kellemet-
len esetek (szlovák), 23.55 
Rosewood (amer.), 0.55 
Gyilkos elmék (amer.)

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

TV2
8.40 A leleményes Hugo 
(amer.), 11.20 Karate kö-
lyök (amer.), 14.10 Rio 
(amer.), 16.15 Garfield 
(amer.), 18.00 Tények, 18.55 
A piramis, 20.45 Áll az 
alku, 22.00 Drágám, add 
az életed!, 23.20 Lara Croft 
(amer.-angol), 1.25 Piszkos 
pénz (amer.)

RTL Klub
6.50 Kölyökklub, 11.25 
Fehér agyar (amer.), 13.45 
Vén csontok (amer.), 15.45 
Hupikék törpikék (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Oscar 
(amer.), 21.15 Kellékfele-
ség (amer.), 0.20 30 perc 
vagy annyi se (német-ka-
nadai)

RTL II
10.00 A narancsvidék 
(amer.), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.50 A gyanú árnyékában, 
14.50 Showder Klub, 16.30 
Az élet csajos oldala (amer.), 
18.50 Showder Klub, 20.50 
UEFA EL mérkőzés, 0.30 Az 
élet csajos oldala (amer.)

M2
12.25 Mézga család különös 
kalandjai, 13.25 Csűrcsava-
rosdi, 14.20 Zou, 15.05 A 
dzsungel könye, 15.40 Vuk 
(magyar), 17.35 Dr. Plüssi, 
18.00 Jake, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Melissa és 
Joey (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt!, 22.35 East – kon-
cert, 0.40 Lola (amer.-ko-
lumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 13.15 Képek, 
könyvek, levelek, 15.50 
Elpuszt ítani mindent, 
16.45 Szerencse híradó, 
17.00 Ridikül, 18.00 Hír-
adó, 18.40 A kőszívű em-
ber f iai (magyar), 20.10 
Honfoglaló, 21.00 Bánk 
bán (magyar), 23.05 Az 
égbe temetet t tábornok, 
0.05 A város szerelmese

Duna World
11.20 Az ünnepelt (ma-
gyar), 14.15 Magyar króni-
ka, 14.50 Déryné (magyar), 
16.40 Rondo, 17.40 Ízőr-
zők, 18.15 Gasztroangyal, 
19.10 Itthon vagy!, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Örökzöl-
dek – Szenes Iván emlék-
koncert, 21.35 Föltámadott 
a tenger (magyar)

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a ker tbe!, 14.25 
Hegyi mentők, 16.25 Kör-
nyezetkímélő lakások, 
16.55 A második lehető-
ség (lengyel), 17.45 Párbaj, 
18.20 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.30 Aranyidők, 
21.30 Szerelem a f jordok-
nál (német), 23.00 Törvény 
és rend, 23.40 Nash Brid-
ges (amer.), 0.25 Hegyi 
mentők

Pozsony 2
13.45 Kémek a természet-
ben, 14.35 Szlovák várak, 
15.00 Paralimpia 2018, 
15.30 Roma magazin, 16.00 
Spanyol nyelvtanfolyam, 
16.20 Nemzetiségi maga-
zin, 17.45 Jégkorong, 20.45 
Labdarúgás, 23.05 Para-
limpia 2018, 23.35 Rend-
őrség

Markíza tv
11.10 Jószomszédi viszonyok, 
12.05 Családi történetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi történetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 
17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Felvég, alvég, 21.40 Jó 
tudni!, 23.50 A mentalista 
(amer.), 1.40 A legnagyobb 
győztes
JOJ TV
12.00 Híradó, 12.25 Top-
sztár,  13.25 Rendőrök ak-
cióban, 15.35 Mániákus 
vásárlók, 17.00 Híradó, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 K r imi ,  19.30 Hí r-
adó, 20.35  Inkognitó, 
21.45 Heti  hetes,  23.25 
Összeomlás,  23.55 Ros-
wood (amer.) ,  0.55 Gyil-
kos elmék (amer.)

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

TV2
8.25 Mint(a) apa (francia), 
10.20 Micimackó (amer.), 
11.45 Az új karate kölyök 
(amer.), 14.10 Rio 2 (amer.), 
16.15 Garfield 2 (amer.), 
18.00 Tények, 18.55 A pi-
ramis, 20.45 Áll az alku, 
22.00 Lara Croft (amer.), 
0.30 A szerelem börtönében 
(angol), 2.30 Karate kölyök 
(amer.)

RTL Klub
6.45 Kölyökklub, 9.05 Will 
(angol), 11.10 Fehér agyar 
(amer.), 13.25 Oscar (amer.), 
15.40 Egy boltkóros naplója 
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 
Pocahontas (amer.), 20.35 
Aladdin (amer.), 22.35 Banks 
úr megmentése (amer.-angol), 
2.20 A jelenés (amer.)

RTL II
11.00 Hazug csajok társasá-
ga (amer.), 11.55 Segítség, 
bajban vagyok!, 13.50 Ma-
mamackók, 14.55 Showder 
Klub, 17.30 A gyanú árnyé-
kában, 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 álla-
tok?, 13.25 Csűrcsavarosdi, 
14.20 Zou, 15.05 A dzsungel 
könyve, 15.40 Lúdas Matyi 
(magyar), 16.55 Gyerek-
versek, 17.10 Mickey egér 
játszótere, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Melissa és 
Joey (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt!, 22.35 Zsaruvér 
(amer.), 0.25 Zorro (kolum-
biai)

Duna tv
12.55 Jamie 15 perces ka-
jái, 13.25 Honfoglaló, 14.15 
Mámoros szerelem (mexi-
kói), 15.10 A vidéki doktor 
(német), 16.05 A hegyi dok-
tor (német), 17.00 Ridikül, 
17.55 Nő az esély, 18.40 A 
kőszívű ember fiai (ma-
gyar), 20.10 Honfoglaló, 
21.05 A pénznyelő (amer.), 
22.40 A küzdők (francia)

Duna World
10.50 Erkel (magyar), 13.20 
Kosár, 13.45 Rúzs és se-
lyem, 15.00 Család-barát, 
17.00 Öt kontinens, 17.30 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Itthon vagy!, 
19.25 Hazajáró, 20.00 
Önök kérték, 21.35 Ridi-
kül, 22.30 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
Hegyi mentők, 16.25 Kör-
nyezetkímélő lakások, 
16.55 Második lehetőség, 
18.20 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.30 Szlovákia, 
szeretlek!, 21.55 Dokumen-
tumfilm, 22.35 Kalifornia 
(amer.), 0.30 Nash Bridges 
(amer.)

Pozsony 2
11.50 Élő panoráma, 13.30 
Klímaváltozások, 14.35 
Európai Liga, 15.30 Szem-
től szemben, 16.45 Szia, 
Szlovákia!, 17.45 Jégko-
rong, 20.45 Háború és béke 
(orosz), 23.05 Paralimpia 
2018, 23.35 Pozsonyi Jazz 
Napok
Markíza tv
9.50 Apukák, 10.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 
12.00 Családi tör téne-
tek, 12.55 A mentalista 
(amer.), 14.50 Jószomszé-
di viszonyok, 15.55 Csalá-
di tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szeretők 
(szlovák), 21.40 Elrabol-
va Belizén (amer.), 23.40 
A mentalista (amer.), 1.30 
Töréspont (amer.)
JOJ TV
9.30 Tárgyalóterem, 12.25 
Topsztár, 12.50 Nálunk, 
otthon, 13.25 Rendőrök 
akcióban, 15.35 Mániá-
kus vásárlók, 17.00 Hír-
adó, 17.55 Főzd le anyá-
mat, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35  Szünidő 
(szlovák), 21.55 Áll az 
alku!, 23.00 Don Verdean 
(amer.), 
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A Dunatáj receptkönyvéből
ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK

S Z U D O K U

Elkészítése:
A húst alaposan tisztítsuk meg, majd éles késsel ujjnyi vastag csí-
kokra szeleteljük. A szalonnát és a hagymát kockázzuk fel. Némi 
zsírt olvasszunk meg egy arra alkalmas serpenyőben, majd a szalon-

nával pirítsuk üvegesre a hagymát.
Amikor a hagyma már szépen megpirult, adjuk hozzá a bort és a pa-

radicsompürét, keverjünk rajta párat, majd jöhet a hús is. Izlés sze-

rint megsózzuk, majd újra megkeverjük, ezúttal jó alaposan. Fedő 
alatt főzzük puhára – időnként nézzünk azért rá, és ha kell, egy kis 
vizet is önthetünk alá, nehogy leégjen. Ha már lassan eléri a megfe-

lelő állapotot, akkor reszeljünk rá fokhagymát és szórjuk meg fris-

sen őrölt borssal. Ezután még legalább öt percig így főzzük tovább. 
Közben vágjuk csíkokra az uborkát és a főzés utolsó két percében 
azt is keverjük az egészhez. Ha ez letelt, már kész is a laktató, ma-

gyaros hentestokány. A hentestokány frissen főzött galuskával vagy 
tarhonyával a legfinomabb, de ha nincs kedvünk azzal pepecselni, 
akkor egyszerűen rizzsel vagy krumplival is remek lesz.

Hozzávalók:

70 dkg sertéslapocka, 
 vagy -comb
15 dkg húsos szalonna
10-15 dkg csemegeuborka
3,5 dkg sűrített paradi-
csom (egy kis konzerv 
fele)
1-2 gerezd fokhagyma
1 nagy fej vöröshagyma
1 dl félszáraz fehérbor
só, frissen őrölt bors
zsír

Somlói szeletMagyaros hentestokány
Hozzávalók:

Sárga piskótához
4 tojás
4 evőkanál liszt
4 evőkanál cukor
Barna piskótához
4 tojás
3 evőkanál liszt
1 evőkanál kakaó
4 evőkanál cukor
A vaníliás pudinghoz:
1 csomag vaníliás pu-

dingpor
4 dl tej
4 evőkanál cukor
A csokoládés pudinghoz:
1 csomag csokoládés puding-

por
4 dl tej

4 evőkanál cukor
A tetejére:
4,5 dl cukrászhab (habtejszín)
2 csomag vaníliás cukor
Az öntethez:
1 evőkanál cukor
2 evőkanál kakaópor

ÚJSZÜLÖTTEK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: a gútai Veľký Viktor, a 
marcelházai Múčka Péter Noel és Opálka Henrich, 
a csallóközaranyosi Lapos Botond, az érsekújvári Slati-
nová Kristina és Lea Le Anh, a bátorkeszi Gyöpös Bi-
anka, az ohaji Vachová Linda, a bajcsi Remeš Viktor, a 
bagotai Hegedűsová Laura, az ógyallai Dunová Natália 
és Horváth Denis, a nagykaposi Majoroš Bella, a komá-

romi Dombovári Gréta, a csúzi Jávorka Denis, a búcsi 
Szabó Ármin Erik, a nagykeszi Szőcs Ádám, a hetényi 
Jalšovská Hanna. 

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: 
a gútai Nagy Géza (82 éves), Kovács Anna (80 éves), 
Őszi Róbert „Veréb” (48 éves), Mečiarová Priska (51 
éves), Vas Dezső (78 éves) és Skopp Erzsébet (77 
éves), a csicsói Nagy Vince (74 éves) és a nemesócsai 
Szép Gizella (89 éves), 

 Emléküket megőrizzük!

Megemlékezések

REKOM
Rekonštrukcia bytov

Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051

905 450 570

Jelző- és
információs

táblák
árusítása!

www. najtabulky.sk

Elkészítés:

A szokásos módon piskótát sütünk, külön a sárgát és külön a 
barnát. Közben a pudingokat a pudingpor csomagolásán lévő 
leírás szerint elkészítjük.
A kakaós piskótára rákenjük a vaníliás pudingot. Erre jön a sár-
ga tészta és a csokoládépuding.
A habtejszínt a vaníliás cukorral keményre felverjük, a süte-

mény tetejére kenjük. Az öntethez a cukrot a kakaóporral és 1-2 
evőkanál vízzel addig mele-

gítjük, amíg a cukor fel nem 
olvad.
Ezt csorgatjuk a tetejére, és 
hűtőbe tesszük. Tetszőlegesen 
szeletelve kínáljuk.
A mázat zacskóba öntjük és az 
egyik sarkát kicsit kivágjuk és 
úgy csorgatjuk a hab tetejére.

Rokkantnyugdíjas
37 éves férfi részidős

(4-órás) munkát vállal
Komáromban.

Tel.: 0907 220 363.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

* Kiadó 30 m2-es üzlethelyiség Komá-
romban, a Petőfi utca 11. szám alatt. 
Tel.: 0905 348 611.
* Eladó 180 kg-os hízódisznó. Tel.: 0915 
343 546.
* Bogyán eladó 3-szobás családi ház 16 
áras kerttel. Érdeklődni lehet a 0904 193 
470-es telefonszámon.

Eladó fűszerpaprika 
Gútán

Tel.: 0908 853 224

Gútán: Tóth Gyula és Szabó Éva

HITELEK, KÖLCSÖNÖK.
Tel.: 0905 928 195.

Fájó szívvel emlékezünk március 12-én, 
halálának tizedik évfordulóján

drága édesanyánkra,

Fitos Ilonkára
(Őrtény).

Emléke örökké szívünkben marad.
Szerető családja

Az idő múlik, a fájdalom megmarad,
de a szeretet nem múlik soha.

Bármerre visz utunk,
szemünkben könny,

szívünkben fájdalom, mert hiányzik
a szerető édesapa és nagyapa,

Takács István
(Komárom),

akinek a szíve 1988. március 10-én
örökre megszűnt dobogni.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének 
egy néma pillanatot ezen a számunkra

oly szomorú 30. évfordulón.
Emlékét, jóságát örökké őrzi öt gyermeke,

vejei, menyei és unokái.

A Polgár
temetkezési vállalat

Nemesócsa és környékéről
keres munkatársakat

(sírásókat).
Jelentkezni a 0905262715-ös

telefonszámon, 
 vagy személyesen lehet.

(műanyag, illetve öntapadós)

Komárom városa
Klapka tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye
a város tulajdonát képező ingatlanok kereskedelmi

versenytárgyalás útján történő eladási és bérbeadási szándékáról
A komáromi városi képviselő-testület 1684/2018-as számú, 2018. február 8-án kelt 
határozata értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát képező alábbi in-
gatlanok eladása kereskedelmi versenytárgyalás útján a Törvénytár 138/1991-es 
számú, a községi vagyonról szóló törvénye 9a paragrafusa 1) bekezdése a) pontja, 
valamint a későbbi rendelkezések értelmében:
A városi képviselő-testület 1684/2018-as 
számú határozata értelmében jóváhagyásra 
került az alábbi ingatlanok kereskedelmi 
versenytárgyalás útján való eladása a város 
tulajdonát képező vagyon bérletére és tu-

lajdonjogának átruházására vonatkozó ke-

reskedelmi versenytárgyalás szabályai alól 
való kivétel alkalmazásával (3. cikkely 5. 
bekezdés), mely 2009. 09. 18-tól érvényes:
– a C regiszterben 10781/1-es parcellaszám 
alatt szereplő 12623 m2 beépített terület és 
udvar,
– a C regiszterben 10814/1-es parcellaszám 
alatt szereplő 487 m2 beépített terület és ud-

var,
– a C regiszterben 10815-es parcellaszám 
alatt szereplő 676 m2 kert,
– a C regiszterben 10783-es parcellaszám 
alatt szereplő 127 m2 beépített terület, ud-

var és mezőgazdasági épület 132-es hely-

rajzi számmal,
– a C regiszterben 10782-es parcellaszám 
alatt szereplő 327 m2 beépített terület és 
udvar együtt egy mezőgazdasági épülettel, 
131-es helyrajzi számmal,
– a C regiszterben 10784-es parcellaszám 
alatt szereplő 726 m2 beépített terület és 
udvar, egyéb épülettel 133-as helyrajzi 
számmal,

– a C regiszterben 10785-ös parcellaszám 
alatt szereplő 273 m2 beépített terület és 
udvar,
melyek a komáromi kataszterben a 6434-
es számú tulajdonlapon vannak vezetve.
A versenytárgyalás meghirdetése és felté-

telei, beleértve a javaslattétel határidejét, 
a következő helyeken lesznek olvashatók:
• a város hirdetőtábláin,
• a város internetes oldalán:  

www.komarno.sk.
A versenytárgyalás meghirdetéséről, an-

nak feltételeiről, valamint a szerződés-

mintáról írásos vagy elektronikus for-
mában tájékoztatás kérhető a Komáromi 
Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán, 
a következő címen:

945 01 Komárom,
Vár sor 3, I. emelet,

ajtószám 13C,
A versenytárgyalás tárgyát képező va-

gyonnal kapcsolatos műszaki és általános 
információk kikérhetők, valamint a meg-

tekintés egyeztethető a Komáromi Váro-

si Hivatal vagyonkezelési osztályán, az 
alábbi telefonszámon:

035/2851 319, 035/2851 379.
Stubendek László mérnök

 polgármester

* Eladók hízódisznók Gútán. 
Tel.: 0907 673 607

NE FELEDJE!
A pénztárgépekről szóló törvény utolsó módosítása 

alapján az adóalanyok új csoportja 
számára köte lező

az elektronikus kasszagép használata. 
Mi segítünk megoldani
az ön problémáját!

Apliko+
Komárom, Munka utca 25. * Tel.: 7704 310 

www. aplicoplus. sk

* Megrendelhetők 7-hetes 
Dominant tojójércék több 
színben, 3,70 euró/db áron. 
Tel.: 0902 170 287, illetve 
0905 270 597.

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
március 10-én Ildikó
március  11-én Szilárd
március  12-én Gergely
március  13-án Krisztián
március  14-én  Matild
március 15-én Kristóf
március 16-án Henrietta
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

* Eladó csaknem új  195/95 l-es Beko 
hűtőszekrény. Tel.: 0915 773 235
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LABDARÚGÁS

B I R K Ó Z Á S
ELŐKÉSZÜLETI MÉRKŐZÉSEK

K O S Á R L A B D A

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

Kemény küzdelem
az asztalitenisz-bajnokságon

A komáromi Selye János Gimnázium csapata február 22-én sike-
resen vett részt az asztalitenisz-bajnokság kerületi fordulóján Nyit-
rán. A lányoknak kemény küzdelem árán sikerült megszerezniük 
a 3. helyet, amivel megismételték tavalyi eredményüket. A csapat 
tagjai, Fehér Fruzsina (II. C), Szigeti Fanni (II. A), Szabó Csilla 
(II. C) és Majtán Flóra (II. C) nagyon koncentráltan játszottak, a 
verseny során folyamatosan segítették egymást és együttesen küz-
döttek a célért. A lányok felkészítő tanára Diósi Viktor volt.  

Vajányi Orsolya

Íme egy igazán vidám győri lánycsapat, amelynek minden 
oka megvan az önfeledt örömre, hiszen pillanatokkal koráb-
ban megnyerték a kiemelt serdülők magyarországi országos 
bajnokságát. A győri Audi Eto KFC csapatát Róth Kálmán 
mesteredző készítette fel a bajnokságra. És – ahogy monda-
ni szokták –, természetesen mindenütt van egy gútai, ebben a 
csapatban Tóth Nikolett képviselte a kisvárost. Niki a sporto-
lók kiértékelésén különdíjban részesült a 2017-ben elért ered-
menyek alapján. A csapatnak és a gútai leányzónak őszinte 
szívvel gratulálunk!

KÉZILABDA

A hét végén elmaradt a bajnoki, de Komárom csapata már összeállt
A rossz időjárás miatt március 3-ra tervezett baj-
noki idénynyitást a futballszövetség illetékesei-
nek határozata alapján március 30-ra, péntekre 
halasztották el. Tekintettel arra, hogy időközben 
lezárult a csapatoknál az átigazolások idősza-
ka, illetve véglegesítették a vendégjátékosok 
szereplését is, a KFC teljes gárdával várja a 
szurkolókat a mérkőzésekre. A csapat felállása: 
Bilyk Dmytro, Domonkos Kristóf, Duda Lu-
káš, Hovsepyan David, Juhász Áron, Kelemen 
Gergő, Kováč Martin, Leckéši Lukáš, Luzin 
Alexandr, Maťašovský Andrej, Matić Goran, 
Mészáros András, Morócz Oliver, Nagy Péter, 
Nurković Samir, Ondruš Marcel, Popović Mi-

hajilo, Špak Filip, Špiriak Dominik, Šurnovský 
Patrik, Szabó Áchim, Szikonya Dávid Krisztián.
Az összeállítás érdekessége, hogy Kováč, Špi-
riak, Juhász és Szabó Áchim még serdülő korú, 
míg Maťašovský a gárda „rangidős” játékosa a 
maga 30 évével.
Az átlagéletkor közel van a húszhoz, viszont so-
kuknak van már ligás startja. Ez a jövő, illetve a 
folyamatos utánpótlás szempontjából különösen 
bíztató.

Az elmaradt komáromi idénynyitó
találkozó után március 11-én,

14:30 kerül sor
a Szered–Komárom közötti találkozóra.

Március 2-án és 3-án a Szlo-
vák Birkózószövetség meg-
bízásából Dunaszerdahelyen 
rendezték meg a kadét fiúk és 
a nők szabadfogású egyéni or-
szágos bajnokságát, melyen öt 
birkózó képviselte a Spartacus 
színeit. A komáromi verseny-
zők remekül szerepeltek. Az 
egyéni eredmények:
Kadétkorosztály, fiúk: 48 kg-os 
súlycsoport ... 3. hely VELSICZ 
Richárd * Diáklányok korcso-
portja: 52 kg-os súlycsoport 1. 
hely NAGY Patrícia * Serdülő 
lányok korcsoportja: 66 kg-os 
súlycsoport ...2. hely – CSICSÓ 
Tímea * Kadét lányok: 69 kg-os 
súlycsoport: ...2. hely CSICSÓ 
Frederika * 73 kg-os súlycsoport: 
1. hely, azaz az idei kadét női or-
szágos bajnok RIGÓ Nikoleta.

Dr. Kúr Károly

Marcelháza – Szent-
péter 4:0, Németh P. 
2, Vörös, Hausleitner 
(UT – Komáromi mű-
füves pálya) * Mar-
celháza – Nagyölved 
3:6 (Komáromi mű-
füves pálya) * Ekel 
– FCU Frankenfels 
(AUT) 3:1, góllövők: Pa-

rádi, Uzola 2 
* Bánkeszi – 
Perbete 3:3, 
góllövők: ... – 
Bagala, Rigó, 
Holub * Ímely 
– Udvard 4:2 
(1:1) góllö-

vők: Bacigál, Oršolík, M. 
Hübsch, Kender (UT Komá-

rom) * Komárom – Som-
orja 2:0, góllövők: Bilyk, 
Domonkos * Nemesócsa 
– Felsőpatony 0:5 * Ekel – 
Bogya/Gellér 2:8 góllövők: 
Kiss, Inczedi D. – Inczedi 
Sz. 3, Győri 2, Kacz, Doroz-
lai, Kváča * Ógyalla U19 
– KFC Komárom U17 1:1 
góllövő Murárik.

MBK Rieker COM-therm Komárom – VŠEMvs Pozsonyhidegkút
90:89 (56:45 * 23:30, 33:15, 19:22, 15:22)

Ismét Ógyallára került az érsekújvári futsall-bajnokság vándorserlege
Hatalmas harci lázban égett az érsekújvári Millennium sportcsarnok, hiszen a hagyomá-
nyos járási teremfocibajnokság döntőjére került sor. Sajnos, a valóban tökéletes sportsze-
rűséget biztosító szervezők nem tudták megakadályozni, hogy néhány túlfűtött szlovák 
drukker ne zavarja magyarellenes bekiabálásaival a légkört. Őket a rendőrségnek kellett 
lecsillapítania...
A torna rendszeres résztvevője az ógyallai Alt-
rax csapata, amely a torna 10 éves fennállása 
alatt kilencszer jutott a döntőbe és idén hatodik 
alkalommal biztosította, hogy a vándorkupa 
Ógyallára kerüljön. A csapat idén is bevetette 
titkos fegyverét, kiskorú és ifjúsági szurkoló-
táborát, amelyet Basternák Ildikó polgármes-
ter irányított. A háttérerősítésnek meg is lett az 
eredménye, hiszen a döntőben „lelépték” a hazai 
csapatot. Eurosvit Bašta – Altrax Ógyalla 1:3, 
... góllövők: ... – Nagy Péter 2, Fehervári Miloš.

A csapattagok (álló sor): Basternák Ildikó pol-
gármester, kezében Ondrušek Petikével, Tárnok 
Gábor, Gedai Tibor, Cingel István kisfiával, Le-
óval, Haris Károly kislányával Lorinával, Bátora 
Dániel, Dudás Martin, Fehérvári Miloš, Bátora 
Boris, Jóba Szabolcs és ifj. Ondrušek Zoltán, 
(guggolók) Nagy Péter kislányával Leával, Haj-
ko Daniel, Varga Marián, Pastorek Zoltán, Sipos 
Ferenc, Ondrušek Péter lányával, Lillával, Gelle 
Štefan Mia nevű lányával és Ondrušek Zoltán 
Adrián nevű kisfiával.

– Elégedetlen vagyok a teljesítménnyel, nem szólva arról, 
hogy a győzelmet sem érdemeltük meg – nyilatkozta a ta-
lálkozó végén Šporar mesteredző. A legnagyobb meglepe-
tésre az első negyed végén a vendégek hét ponttal elhúztak. 
A második negyedben az egypontos találatok sorozatával 
büszkélkedhető komáromi csapat szerzett örömöt a szur-
kolótábornak. A tizenegy pontos vezetés azonban hajszál 
híján kevés lett, mert a harmadik negyedben fej-fej mellett 
küzdött a két csapat, ám a negyed végére a hidegkútiak há-
rompontos előnyt harcoltak ki. Nem sikerült a zárórészre 
sem összeszednie magát a komáromi gárdának, ekkor hét 
ponttal vesztettek. Végül egyetlen pont döntött Komárom 
javára. Komárom legjobbjai: Bowman 21 (12 gólpassz), 
Miloševič 18.

III. liga
PK Komárom – Bánkeszi 2: 
16 Pontszerző: Tóth 2 * Komá-
rom csapata a bajnoki tábla 7. 
helyén áll 37 ponttal

IV. liga B csoport
Újbánya – Pokrok Komárom 
14:4 Pontszerzők: Rajko Z. 2, 
Flender és Kadlicsek 1-1. A 
Pokrok csapata a bajnokság 7. 
helyén áll 30 ponttal.

V. liga
nyugati csoport

Kürt – Gúta 9:9 pontszerzők: 
Félix 3,5, Sladký 3, Žifčák 

és Szalay 1-1, Žifčák 0,5 * A 
gútaiak a tabella 8. helyén áll-
nak 23 ponttal

VII. liga
Nagymánya A – Perebete A 
16:2 Perbete pontjait Farkas 
(1,5) és Káplocký (0,5) szerez-
ték. Perbete a bajnokság 3. he-
lyén áll 35 ponttal.

VIII. liga
Perbete B – Radava A 9:9 
Pontszerzők: Annus 1, Lengyel 
1, Čacho 1 ifj. Herda 1 5xWO 
Perbete fakócsapata a bajnok-
ság 4. helyén áll 35 ponttal.

Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, szerdán ünnepélyes keretek között 
értékelték ki a 2017-es sportévben legjobb eredményeket elért élsportolókat. A gálaest ren-
dezvényének a városi sportcsarnok adott helyet, így a széles nyilvánosság is jelen lehetett 
az eseményen. A díjakat ezúttal a Komárom vezetősége és városunk korábbi sikeres, neves 
sportolói adták át. 

Komárom legjobb 2017-es sportolói


