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Szétesett a szlovák kormány,
előrehozott választások lesznek!

A márciusi ifjak hősiességére emlékezünk

Az utókor nem felejt!

* KOMÁROM – A hagyományokhoz illően rendkívül
gazdag programmal idézi
fel a márciusi ifjak emlékét
a járási székhely. Az ünnep
előestjén, március 14-én a
komáromi iskolák és óvodák 17 órától a vmk-ban
mutatják be „Mert a haza
te magad vagy” című öszszeállításukat. A műsorban
fellépnek a Tulipán óvoda
apróságai, a Mariánum Egyházi Iskolaközpont óvodásai
és diákjai, a Munka Utcai AI
tanulói, a Selye János Egyetem Nőikara (Orsovics Ivett
karnagy vezetésével), valamint Borsó Ákos Radnótidíjas versmondó. Március
15-én kerül sor a Csemadok
Területi Választmányának
ünnepi megemlékezésére a
Jókai-szobornál. Az ünnepi
szónok dr. Popély Gyula történész lesz, közreműködik
a Csemadok búcsi alapszervezetének asszonykórusa,
valamint Bangha Roland, a
Selye János Gimnázium tanulója. A Klapka-szobornál
17 órakor a Csemadok városi szervezete rendezésében
dr. Farkas Adrianna, az SJG
tanárnője mond köszöntőt,
majd ünnepi beszédet tart
Oláh Kálmán gimnáziumi
tanár. Közreműködik a Concordia Vegyes Kar Stuben-

Adományozza adója
2 százalékát
a PodunajskoDunatáj
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!

dek István karnagy vezetésével
és Balla Dávid, az SJG diákja.
* GÚTA – A Kis-Duna Menti Rockszínház szervezésében
gazdag programot készítettek
elő a gútaiak. Március 15-én a
délelőtti órákban az iskolások
számára mutatják be összeállításukat. A Szent Rozália emlékpark kápolnájánál 17 órakor
Viola Miklós, az MKP városi
szervezetének elnöke és Horváth Árpád polgármester mond
beszédet, majd a résztvevők
megkoszorúzzák az emlékművet. A városi kultúrházban 18
órakor kerül sor a Zöldi Réka
által összeállított műsor előadására, amelyben a három gútai
alapiskola diákjai szerepelnek.
* ÓGYALLA – Március 18-án
vasárnap 15 órakor kezdődik a
megemlékezés Jókai Mór mellszobránál, ahol Farkas Iván, az
MKP alelnöke mond ünnepi
beszédet, majd a résztvevők elhelyezik az emlékezés koszorúit. Ezt követően a kultúrházban
175 éve történt címmel verseszenés összeállítás lesz.
* CSICSÓ – A csicsói megem-

lékezés – amely március 17-én,
szombaton 14 órakor kezdődik a
Magyarnak maradni emlékparkban – szervezői Petőfi Sándor
útmutató gondolatát miszerint
Elértem, amit ember érhet el:
Boldogsággal csordultig e kebel!– választották jelmondatául.
A megemlékezés Nagy Zoltán
versmondó előadásával kezdődik, majd a Gyöngykoszorú
énekkar ad műsort, amelyet
Földes Csaba mérnöknek, Csicsó polgármesterének beszéde
követ. Ezután a kultúrházban a
Grandioso zenekar fellépése következik, majd a Gáspár Sámul
Alapiskola diákjai Nagy Edit
tanárnő rendezésében a Fényesebb a láncnál a kard című öszszeállításukat mutatják be.
MARTOS – Március 18-án a
Csemadok helyi szervezete a
református egyházzal karöltve
tart megemlékezést 13 órától.
Az istentiszteletet követően a
templom előtti parkban álló
millenniumi emlékműnél kerül
sor a koszorúzásra. Beszédet
mond Samu István, az MKP JB
elnökségi tagja.

– Nem azt kell keresni a tüntetések mögött, amit mások felbujtó erőként próbálnak meghatározni, hanem azt, hogy az embereknek elegük van, a Fico-kormányra, a maffiaállamra mondták azt, hogy elég volt – summázta a hazai politikai eseményeket Menyhárt
József, az MKP elnöke.
Hétfőn este még mindig védelmezni akarta a zék bizalmatlansági szavazást kér a kormányra,
koalíciót, bár támogatta a kormány átalakítását annak kimenetelétől függetlenül, előrehozott váBugár Béla. Párttársai voltak azok, akik kilépés- lasztásokat kell kiírnia a parlament elnökének,
sel fenyegették meg a vegyes párt elnökét, mire hiszen Andrej Danko, a SNS pártelnöke is kijebeadta a derekát és pártja nevében egyértelművé lentette, hogy az előrehozott választásokat fogja
tette, hogy kilépnek a koalícióból. Bár az ellen- támogatni.

Hadititok lett egy városi cég könyvelése?

Elkészült a KOMVaK korábbi
cégvezetésének tevékenységéről
szóló jelentés

A komáromi képviselő-testület következő ülésén a városatyák az egyik legnagyobb
városi cég, a víz- és csatornaművek gazdálkodását értékelik. Bizonyára a legnagyobb
érdeklődést az váltja majd ki, hogy időközben elkészült az úgynevezett Due dilligence,
vagyis a cég alapos könyvvizsgálata, amelyből 12 oldalas ízelítőt is kaptak a képviselők.
A városi hivatal furcsa módon egyfajta „hadititokként” kezeli a több, mint százoldalas elemzést, banktitokra hivatkozik, holott egy városi cég esetében ez rendkívül nem
helytálló. A képviselők csak a városi hivatalban olvashatják el a teljes anyagot, már ha
van idejük munkaidejükön túl öt-hat órát eltölteni a számok felett!
A 12 oldalas „ízelítő” vi- hiányt okozott, nem derül ki, nál túlárazást állapított meg,
szont érdekes módon csak a hogy hány esetben volt né- amelyet minden valószínű2015-2017-es évek gazdasági hány képviselő jelenlétében ség szerint vissza kell majd
eredményeit elemzi, holott megtartott céges buli Olláry téríteni. Komáromban tovább
lényegében Bastrnák Tibor Viktor pincéjében, amelyet kísért a múlt...
ex-polgármestersége, illetve azután az elnök a város céOlláry Viktor elnöksége ide- gével fizettetett ki (a résztveKomárom is kap
jén történtek rendkívül furcsa vőkről szerkesztőségünknek
új játszóteret
gazdasági lépések. Máig nem fotódokumentációja is van!).
Komárom nyerte a Lidl
tisztázódott a hirtelenjében A 12 oldalas összefoglalóáruházlánc által meghirszétszerelt, majd ismeretlen ban viszont elismerik, hogy
detett Žihadielko (Fullánhelyre szállított termálfürdői a környezetvédelmi miniszkocska) elnevezésű „közöngázlecsapoló esete, amely térium korábban a csallóközségszavazatos” versenyt a
Komáromnak százezer eurós aranyosi szennyvíztisztító-

Tragikus nőnapi közlekedési baleset
két komáromi áldozattal

Két halálos áldozatot követelő közlekedési baleset történt március 8-án a kora reggeli órákban Komáromban a Vág-híd előtt. Eddig tisztázatlan okok miatt nem sokkal 6 óra után a
gyalogosátkelőhelyen egy BMW X3-as 80 éves sofőrje egy 60 és egy 44 éves nőt gázolt el.
Mindkettőjüket súlyos sérülé- lis lakásokból indult munkába tagja, majd a onnan kilépve a
sekkel azonnal beszállították és szabályosan haladt a gyalo- Híd alapító tagjai lettek. Az
a kórház baleseti sebészetére, gosok számára kijelölt átjárón, utóbbi években a körorvos
de mielőtt az orvosok meg- amikor a fehér BMW fékezés visszavonult a politikai életkezdhették volna a beavatko- nélkül közéjük hajtott. A két nő ből.
zást, életüket vesztették.
teste több métert repült, mielőtt Az előzetes rendőrségi véleA BMW vezetőjét alkohol- az aszfaltra zuhantak volna.
mények szerint egyértelműtesztnek vetették alá, a szonda A gázoló gépjárművezető a 80 en az idős körorvos okozta
azonban nem mutatott pozi- éves Bastrnák Sándor perbetei a balesetet, amelyet valószítív értéket. A baleset konkrét körzeti orvos, aki idős kora el- nűleg az is elősegített, hogy
okát, a körülményeket, vala- lenére még most is praktizál. gépkocsijával a megengemint az elhalálozás okait is Az orvos a tragikus reggelen a dettnél nagyobb sebességgel
vizsgálják.
rendelőjébe sietett.
hajtott. A rendőrség folytatja
A Čas.sk híradásából megtud- Bastrnák Sándor fia a parla- a vizsgálatot és egyelőre hatuk, hogy a két nő a Bastrnák menti képviselő és komáromi lált okozó közlekedési baleset
Tibor expolgármester által a expolgármester, Bastrnák Ti- ügyében indított eljárást. Ha a
volt harcsási sertéshizlalda bor. Apa és fia sok éven át volt bíróság nem veszi figyelembe
épületéből átalakított szociá- az MKP vezető pozíciót betöltő az orvos korát, akár négy évig
terjedő letöltendő börtönbüntetésre is ítélhetik.
Szerdán nagy részvét mellett
vettek végső búcsút a rokonok
és ismerősök Margit Mártától.
Mindkét áldozat rossz anyagi
körülmények között élt és a
család szerette volna elérni,
hogy a halálukat okozó orvos
is hozzájáruljon a temetési
költségekhez. Erről egyelőre
szerkesztőségünk nem kapott
tájékoztatást.
A rendőrség ezúton is szeretne felszólítani mindenkit

Czanik Éva, 60 éves

34 ezer lakos feletti városok kategóriájában, amelynek köszönhetően egy új
játszótérrel
gazdagodik
városunk.

Folytatódik
az útfelújítás

Március 6-tól április 7-ig
folytatódik a gázvezetékek
és bekötővezetékek cseréje a
komáromi Eötvös utcán. Az
új vezeték illetve bekötővezetékek lefektetésénél földmunkákkal kell számolni, emiatt
korlátozzák a forgalmat,
ezért javallott más útvonal
választása, illetve az útvonal
megtervezésénél
bizonyos
időtartalékkal számolni.
PENIAZE
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

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

Margit Márta, 44 éves
az óvatos és körültekintő közlekedésre, a körülmények és
vezetői képességek szem előtt
tartásával.
A Čas.sk alapján,
illetve Krpz Nyitra

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK
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„estöri” – selyés diákok
az Esterházyakról szóló versenyen
A duchcovi kastély könyvtárában Giacomo Casanova emlékiratait írja. Lejegyzi, hogy
egyik utazása során ellátogatott Esterházy Miklós híres kastélyába és részese volt a herceg látványos ünnepségének. De nem is Casanova lenne, ha nem történt volna valami kis
románc, kisebb flört formálódott a hercegné és közte, és ez az eset majdnem párbajhoz
vezetett, ám a hercegné lélekjelenléte megmentette Casanovát és Esterházy Miklóst a kellemetlen incidenstől.
Aki utánaolvas Casanova emlékirataiban, nem is irányíthatnak a háztartásnál nagyobb vállalatalálja meg az ominózus jelenetet. Természete- tokat is. Netán még nádorok is lehetnek…
sen kitalált történet, ezzel az írással tette le név- A középdöntőbe jutott harminc csapat közül
jegyét az „estöri” kreatív történelmi vetélkedő csak a legjobb tizenkettő jutott az áprilisi kismásodik fordulójában három selyés
diákunk, Krkoška Enikő, Rezman
Andrea és Kamocsai Anna. A verseny idei témája az Esterházy-mulatságok voltak, amely a 18. századba
röpítette el a versenyzőket. Enikőék
esszéírással, kisfilm készítésével
foglalkoztak az elmúlt hónapokban,
hogy megmérkőzzenek a középdöntőben, amelyet idén is a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában
tartottak.
A verseny Instagramon található oldalán a Casanova-történethez kapcsolódó kép fogadta az elismeréseket
„like”-ok formájában. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szablyákat a komáromi martoni fináléba. Sajnos, a nagyon erős meKard Rendjének, azon belül is Nagy Imrének, zőnyben idén nem sikerült bejutni a döntőbe,
akit megnyugtatunk, hogy senkiben sem tettek de abban a figyelemben részesültünk, hogy a
kárt a fotózás idején. A február 20-21-én lezaj- döntőt a nézőtérről követhessük nyomon. Ettől
lott középdöntőben a Selye János Gimnázium függetlenül a november óta tartó munkánk nem
csapata a legjobb határon túli csapatként mutat- volt hiábavaló, a lányok nemcsak a korabeli
ta be filmjét, prezentációjának témájául pedig építészet és a mulatságok világába léphettek
az európai barokk építészet és az Esterházyak be, hanem szórakoztató, kreatív alkotásokkal
barokk ízlésének bemutatását választották. Kis- is előálltak. Azt, hogy élvezték a munkát, aláfilmjük témája pedig egy különleges időutazás támasztja a kisfilmmel párhuzamosan készült
volt, melynek során Esterházy Pál herceg egy másik filmjük is, amelyben csokorba gyűjtötték
munkahelyi meghallgatásba csöppen és szem- bakijaikat. Mondhatjuk, már ezért is megérte
Elek József
besül azzal a ténnyel, hogy a jövőben már nők együtt dolgozni.

A Pázmaneum Társaság felhívása

Csatlakozunk Mons. Zvolenský Stanislav pozsonyi érsek imaszándékához, aki az igazságosság és béke győzelméért fohászkodva hangsúlyozza nyilatkozatában: „A gonoszság és erőszak
nem győzhet: az egyedül az igazságosság és a béke által győzhető le.”
Könyörögjünk mi is Esterházy elkövetkező napjaiban egyéni- nemzetünkre és minden jóakaJános szellemiségének jegy- leg vagy közösségileg is imád- ratú emberre:
ében a népek közti békéért és kozzanak az igazságosság és a
Esterházy János tisztelőinek
igazságosságért!
béke megvalósulásáért!
nevében
A Pázmaneum arra buzdítja Az Úr áldását kérve magyar
a Pázmaneum Társulás
a felvidéki magyar katolikusokat, hogy ma és a nagyböjt

Ima Esterházy János emlékezetére
a béke és igazságosság megőrzéséért

Könyörögjünk.
Esedezve kérjük irgalmadat Istenünk, halálának évfordulóján,
gyermekedért, Esterházy Jánosért,
aki az evangélium terjesztésében kitartóan közreműködött.
Őt, aki a keresztény hit buzgó megvallója,
s az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt,
kérünk, vezesd a béke és a világosság országába, szentjeid körébe.
Istenünk, te kinyilatkoztattad,
hogy a békességszerzők a te gyermekeid.
Kérünk, add meg nekünk,
hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságosságot,
amely magyar nemzetünk és minden nép számára egyedül képes
biztosítani a tartós és igaz békét.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Amen.

Őry Péter, az MKP OT elnöke:

Hánykolódó hajótöröttek
Az elmúlt napok politikai viharában a kormánykoalíció pártjai a válságból kivezető utat
keresik, közben olyanok, mint hánykódó hajótöröttek a nyílt tengeren, akik reménytelenül
sodródnak a végtelenbe. Remény a távolban
sincs, mert nem látszik sem egy mentőöv, sem
egy part, amibe kapaszkodni lehetne. Sodródásuk egyúttal számtalan társadalmi gondot is
a felszínre hozott: a mérhetetlen korrupciót, a
vélhető maffiakapcsolatokat, a nemzetbiztonság teljes csődjét – és a polgárok megrendült
bizalmát.
Nincs szándékomban az elmúlt napokban
sokszor elhangzott tényeket ragozni, inkább
pár összefüggésre szeretnék rámutatni.
Elsősorban arra, hogy az utóbbi napok bebizonyították: Szlovákiában az elmúlt 25 év
sem tudta megteremteni az elvi síkú politizálást, mely a jogállam láthatatlan és íratlan
létalapját jelentené. Ebből eredően tény, hogy
az elvi alapokon folytatott politika hiánya a
valós jogállam hiányát hozta el.
Ha lenne elvekre kőkeményen
támaszkodó politizálás, akkor –
csak egy kiragadott példaként – a
jelenlegi kormánykoalíció létre
sem jöhetett volna, mert hát ugyebár a választások előtt kér párt is
azzal kampányolt, hogy Ficóval
soha, de soha! A Sieť (Háló) nevű
formáció fénysebességgel bukott
ebbe bele, a párt maradéka – nem
is értem, miben bízva –, a szintén
előzőleg Fico-ellenes Most-Hídban landolt.
A társadalom és politika válságának fő kérdése: az elveken alapuló és nem az anyagi
érdekek által vezérelt politikai irányvonal
megteremtésnek szükségessége. Amennyiben
ebben a kontextusban vizsgáljuk a kormánykoalíció létrejöttét, nyilvánvalóvá válik, hogy
az anyagiasság vezérelte az összefonódást,
sőt ennek (és magánérdekeknek) megfelelően állapították meg a fejlesztési „irányokat”
és osztották el a minisztériumokat. Országos
szinten tehát az a kérdés, hogy egy esetleges
kormányátalakítás hoz-e változást az elvianyagi kérdéskörben. A belügyminiszter lemondása megoldaná ezt a kérdést? A válasz
mindkét esetben: nem! Az esetleges előrehozott választások kapcsán is felmerül a kérdés,
hogy milyen módon lehet az elvi politizálást
„visszahozni” a parlament talajára, és elindítható-e egy valós, demokratikus jogállam
megteremtése. A pillanatnyi helyzetben erre a
kérdésre nem lehet megalapozott választ adni.
A felvidéki magyarság szemszögéből is érdemes a kérdést egy másik irányból megvizsgálni. A magyarság a többségi nemzet

szemszögből a mečiari időszak lezárásának
részese volt, az akkori idők demokratikus,
inkább elveken alapuló politikai irányvonalának oszlopos tagjaként a „jó” oldalon állt.
Közmegítélés tekintetében ez igaz volt a
második Dzurinda-kormány időszakára is. A
teljesség kedvéért meg kell jegyezni azt is,
hogy időközben az MKP-n belül is megjelent
az elvektől elforduló, az anyagi megfontolású döntéseken alapuló politizálás. Végkifejletként pártelnökváltásig fajult a dolog, de
ebben a tekintetben ez is az elvi vs. anyagi
kérdéskör ütközése volt a párt 2007-es kongresszusán. Visszatekintve, el kell mondani,
hogy a két megközelítés ütköztetésére már a
közigazgatási reform elfogadtatása kapcsán is
sor került, amikor is nem az elvi „kiszállás a
kormányból” mellett döntöttek. Igaz, akkor a
párt elnöke ugyanaz a személy volt, aki ma a
vegyes pártot vezeti, és a belső kommunikáció is azonos: bent kellene maradni, mert hát
futnak a saját polgármestereink
támogatási projektjei… (írta a
magyar nyelvű napilap, hidas
forrásra hivatkozva). Ismétlődik
a történelem: egyazon személy
által vezetett párt döntést kell
hogy hozzon, anyagias megközelítése miatt bent marad, vagy elvi
okok miatt kiszáll a kormányból
(csak most abból, amelybe elvi
okok miatt nem lett volna szabad
beszállnia). Döbbenetes volt észlelni, hogy a „magyar párt szlovák szárnya”
(mert mindig megkapjuk, hogy bububu, nem
vegyes párt az) talán talált némi elvi politikai
megközelítést a jelenlegi sodródás közepette.
A magyar pedig nem (tisztelet a kivételeknek,
azoknak meg különösen, aki ma már inkább
az MKP-t erősítenék).
Egyébiránt ki kellene végre azt is mondani, hogy a kormánykoalícióba lépés első ízben eredményezte azt, hogy a magyarságot
(egy részét) a szlovák demokratikus erők
a „rossz oldalra” sorolják. Új tény ez, és bizony mindannyiunk megítélését befolyásolja.
Mert hát nem is lehetnek jó oldalon ott, ahol a
szervezett bűnözés és kormányzat kapcsolata
egyre többször foglalkoztatja a nyilvánosságot. Jobb helyeken ennek gyanúja is azonnali
lemondáshoz vezetne – már ha van némi elvi
alapja is a politikának.
Hosszútávon csak ott lehet tisztességes és
stabil jogállamot építeni, ahol elvi alapú, és
nem anyagi indíttatású – amolyan érdekvezérelt – döntések születnek. Ne csak a felszínt,
a sodródást lássuk, néha nézzünk mélyebben
a dolgok mögé.

Új munkahelyek
Dél-Komáromban

Az SK Innovation, Dél-Korea
harmadik legnagyobb vállalata lerakta Dél-Komáromban
építendő akkumulátor-gyárának alapkövét. A cég a komáromi ipari parkban 97,5
milliárd forintos beruházással
hozza létre az elektromos autókban használható akkumulátorokat gyártó üzemét.

Gróf Esterházy Jánosra,
a 7832-es politikai mártírra emlékeztek
Sokan nem is veszik észre, hogy a valamikori bencés rendház és a Viking pub találkozásánál csendesen húzódik meg
az első Szlovák Köztársasága mai napig sem rehabilitált,
leghumánusabb parlamenti képviselőjének emlékműve. A
sokéves hagyományoknak megfelelően, csütörtökön a komáromiak ismét közösen tartottak csendes lámpagyújtást az
emlékműnél, ahol Knirs Imre, az emléktábla megálmodója
szólt az egybegyűltekhez. Beszédében hangsúlyozta, hogy
sem a szocialista, sem a demokratikus változásokat követő
egyetlen szlovák kormány sem rehabilitálta a mírovi várbörtönben elhunyt mártírt.

Pénteken reggel egy komáromi rendszámmal ellátott nyergesvontató vezetője egy kisebb kanyarban elveszítette
uralmát a gépjármű felett és az út menti korlátot áttörve
egy felvízi árokban kötött ki. A sofőr kisebb sérülésekkel
megúszta a balesetet, viszont a járművet csak késő délután
sikerült kimenteni. A megsérült terelőkorlátot ideiglenesen
jelzőtáblákkal helyettesítették.
(kép: Facebook)
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Gyászolni jöttünk,
gyászoljuk az igazságot!
A Szlovákián végigsöprő tiltakozáshullámhoz múlt héten pénteken Komárom is csatlakozott. A Klapka-szobornál felszólalók
magyarul és szlovák nyelven elmondott beszédükben arra emlékeztettek, hogy sem az
ógyallai Basternák László gyilkosának felbujtóját nem találták meg, sem Malina Hedvig bántalmazói nem kerültek rendőrkézre.
A szónokok hangoztaták, hogy a fiatal újságíró és jegyese meggyilkolása több mint politikai ügy, ez a demokrácia és a jogállamiság
elleni támadás. A bűnszervezetek összefonódása a politikai hatalommal pedig olyan veszély, amely ellen fel kell lépni. Az országos
tiltakozó megmozdulásokhoz csatlakozott
komáromi tüntetők végül kulcscsörgetéssel
juttatták kifejezésre nemtetszésüket.

Értékes könyvvel gazdagodott
a Szinnyei József Könyvtár
Akiket Isten kihívott csatára – avagy I. és II. világháborús katonák visszaemlékezései egy kötetben, immár a Szinnyei József
Könyvtárban is megtalálható, hiszen március 7-én a komáromi könyvtárban ünnepélyes könyvátadás zajlott.
Hajtmanné Bottka Mária ko- ra”, három I. világháborús és
máromi lakos és lokálpatrióta, 42 II. világháborús visszaemaki 2014-ben kiadta nagyapja, lékezést tartalmaz. Az első
Bárczi László tanító I. világ- világháborús naplórészletek
háborús naplóját „Szibéria, között egyetlen Felvidékről
visszaemlékezésfogság, hazatérés” címmel, származó
most egy másik, nagyon ér- ként helyet kapott Hajtmanné
tékes könyvet ajándékozott a Bottka Mária nagyapjának az
könyvtárnak. (Bárczi László írása is, így hozzátartozóként
Gyarakon tanított, de utolsó vásárolhatott néhány példányt
éveit
Észak-Komáromban a könyvből, mely nem kerül
töltötte lányánál és itt is van a könyvesboltok polcaira.
Mária úgy érezte, kötelessége
eltemetve.)
A könyv, melynek címe: másoknak is átadni ezeket az
„Akiket Isten kihívott csatá- információkat – akár kutatási
célokra – ezért úgy döntött,
saját példányaiból ajándékoz
egyet-egyet a somorjai és a
komáromi könyvtárnak. A
Szinnyei József könyvtár nevében a kötetet Bajnok Éva
vette át. A könyvet, egyetlen
példányként, a könyvtár nem
bocsátja külső kölcsönzésre,
de az intézményben, érvényes
könyvtári tagsággal, természetesen olvasható.
Az előadást Egri Ferenc szavalata zárta, aki a Fogolyhimnuszt adta elő.
A negyvenöt hadifogoly viszszaemlékezéseit összefoglaló
kötetet a nagy érdeklődésre
való tekintettel másodszor is
kiadják.

Selye János Gimnázium
a kerületi spanyol nyelvi olimpián
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, amelyben az elsősök
és másodikosok versenyeznek, két diák a B kategóriában, 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 mindig a eredményes megoldóinkra is. Tehát márciusban Lilinek
diákok becsületes felkészülése Az A kategóriában Kozmér szurkolhatunk majd, aki nemés felkészítése előzi meg. Ezek Barbara (II. A) a 4. helyezést csak iskolánkat, hanem az
a fiatalok egész évben részt szerezte meg. A B kategóriá- egész kerületet is képviseli
vesznek a délutáni spanyol ban Vlahy Rebeka (III. B) az majd az országos fordulón.
szakkörökön, hogy fejlesszék 5., Zámbó Kitti (III. C) a 8. he- Sok szerencsét kívánunk neki!
a különböző nyelvi kompetenciáikat. Ők is tudják, hogy a
verseny nagyon igényes, tehát
a jó eredményért bizony tenni
kell! De a szorgalom, eltökéltség és becsületes munka idén
is meghozta gyümölcsét.
A spanyol nyelvi olimpia kerületi fordulója Nyitrán zajlott.
Az A kategóriában Szakáll Lili
II. A osztályos tanuló szerezte
meg az első helyet, aki ezzel
kiérdemelte, hogy részt vegyen a márciusi országos döntőben.
Hevesi Petruf Alena
Bár a további kategóriákban lyen végzett. Šiška Dávid (IV.
és Musitz Marietta,
nem sikerült diadalmaskod- A) 7. és Szeder Enikő (VII. N)
spanyoltanárnők
nunk, méltán lehetünk büszkék pedig 8. lett C kategóriában.

Fél évezred magyar történelme táncba szőve

Solus Christus – Egyedül Krisztus

Múlt héten pénteken emlékezetes és magas művészi értéket képviselő táncesttel kedveskedett a gútaiaknak a Duna
Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar. Az összeállítás a reformáció 500. évfordulójára készült és a reformáció értékeinek jelenvalóságáról szól. Azok szervesen beépültek
életünkbe, mindennapjainkba, mindmáig meghatároznak
minket, akár akarjuk azt, akár nem. A szóban forgó értékeket ugyanis nem mosta el az idő, nem kezdte ki a változás,

„Németesek” a kerületi élvonalban

A Selye János Gimnáziumot öt diáklány képviselte a német
nyelvi olimpia kerületi fordulóján öt különböző kategóriában. A verseny meghirdetője Nyitra megye tanügyi hivatala,
szervezője pedig a Golianová utcai gimnázium volt.
A német nyelvi olimpia a kü- helyezést ért el, Bában Laura
lönösen tehetséges, rendkívül (IV. C) kategóriájának harmajó nyelvtudással bíró tanulók dik legjobbja és a kisgimnamegmérettetése objektív és át- zista Kovarčík Beáta (III. N)
látható értékelési rendszer al- úgyszintén harmadik helyezett
kalmazásával. A sikerélményt lett. Minden résztvevő kiváló
nyújtó versenyen sok motiváló teljesítményt nyújtott, és csak
feladattal találkoztak a diákok, egy-egy ponttal maradtak le a
ugyanakkor némely kategóri- dobogó legfelső fokáról.
ában egy-egy feladat nem al- Felkészítő tanáraik – Szénássy
kalmazkodott teljesen életkori Edit, Fekete Judit, Musitz Marietta – minden résztvevőnek
sajátosságaikhoz.
A kerületi német nyelvi olim- gratulálnak a nagyszerű teljepiáról tapasztalatokkal és ér- sítményhez.
–Szé–
mekkel tértünk haza. Pinke
Andrea VI. N és Juhász Eszter II. D osztályos tanulók A képen (balról): Pinke Anderedményesek lettek, Barta- rea, Bartalos Angelika és
los Angelika (IV. B) második Kovarčík Beáta

itt és most is hatnak, elevenek, igaz, többnyire öntudatlanul,
észrevétlenül.
Felvételünkön dr. Viola Miklós, az MKP elnöke és Horváth
Árpád polgármester köszönti a műsor előadóit és a résztvevőket, a továbbiakban pillanatképek az előadásról, illetve
(lent) a hálás nézők több percen át tartó vastapssal köszönték
meg a felejthetetlen előadást. Gőgh Rózsa felvételei
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Téves előrejelzés

Növényvédelem
Március eleje a kertekben

Már tisztán láthatóak a tavasz első jelei. A kerti és udvari növények fokozatosan
életre kelnek, a kertészkedők
pedig alig várják, hogy munkához láthassanak, mivel
ebben a hónapban rengeteg
a kert tavaszi felkészítésével kapcsolatos tennivaló.
A március a kertészeti újév
kezdete, és mint ilyen, nagyszerű időpont a tervezésre és
a növények megvásárlására.
A szabadgyökeres cserjék
már most elültethetőek, és
kedvező az idő a rózsák, a
sövények, a borostyán, az
iszalag, a levendula és a hanga metszésére is.
És természetesen ez az időszak már az utolsó pillanatoknak számít az elmaradt
téli permet kijuttatására.
Használjunk olaj- és kéntartalmú permetszert.
Az almafa metszését tekintve
elmondható, hogy a tavaszi
metszésnél a koronát alkotó
egyes ágak életkorától függ,
mennyi termőrész fejlődik
rajtuk, azaz milyen virágzásra számíthatunk. A korona
külső részein növő fiatalabb
ágrészek mindig termékenyebbek az időseknél, így a
törzshöz közeledve fokoza-

tosan egyre kisebb mértékű
terméshozamra számíthatunk.
Mindenesetre bármilyen gyümölcsről van is szó, a fajta
mindig óriási szerepet játszik a
termőképességben. Cél, hogy
késleltessük a korona elöregedését, ehhez pedig be kell
avatkoznunk a koronaszerkezet alakulásába. Az eljárást
koronaalakító metszésnek nevezzük.
A későbbiekben gömb alakú
koronából kiindulva felvázolt
– koronaalakító metszésre addig van szükség, amíg a fiatal
gyümölcsfa koronája elkészül,
azaz elnyeri végleges alakját,
szerkezetét. Ez gyümölcsfajtól
és alanytól függően akár nyolc
évig is eltarthat. Sokkal igényesebb, precízebb munkát kíván, mint az ültetéskori, a ritkító vagy a fenntartó metszés.
Mielőtt nekiállunk, el kell
döntenünk, hogyan nézzen
ki a fa öt vagy hat év múlva.
Távolítsunk el minden veszszőt, amely a sudárral vagy a
vázágakkal verseng. Vágjuk le
az ágak felső oldaláról induló
és függőlegesen felfelé törő
vesszőket; valamint a korona
belseje felé növőket.
Ha túl sűrűn nőnek az oldalvesszők, ritkítsuk meg azokat,

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

meghagyva a virágképző rövidhajtásokat. Mindig tőből
vágjuk ki a vesszőket, de a
párnaszerűen megvastagodott
gyűrűt hagyjuk meg a tövüknél, mert ebből fejlődik majd
ki a sebet lezáró szövet.
Ne hagyjunk csonkot (a szakzsargon ruhafogasnak is nevezi), mivel ezekből a következő évben vagy két új hajtás
nő ki, vagy pedig visszaszáradnak, és korhadni kezd a fa
a csonkból kiindulva. A törzs
felső hányadából kiágazó,
hosszú oldalhajtásokat kötözzük le vízszintes helyzetbe,
hogy mérsékeljük a hajtásnövekedést. Ellenőrizzük, hogy
a vázágak 45 °-os (esetleg valamivel nagyobb) szöget zárnak-e be a törzzsel, és adott
esetben igazítsunk rajtuk kifeszítéssel vagy felkötözéssel.
A vezérvesszőt 60-80 cm-rel
a legfelső oldalágak végződése fölött vágjuk el, hogy 120
°-os legyen a csúcsot és az
oldalágak csúcsait összekötő
háromszög felső szöge.
Az oldalágak csúcsai vízszintesen körülbelül egy síkba
kerüljenek. Évente vizsgáljuk
meg, megfelelő szögben állnak-e a vázágak. A sudarat ne
túl magasan vágjuk vissza. Ha
túl magasra hagyjuk nőni, akkor kevés oldalágat nevel a fa.
Az elágazásoknál döntsük el,
melyik irányba hagyjuk nőni
a fát, és ennek megfelelően
ritkítsuk a többi vesszőt.
-10 °C-nál hidegebb időben
– la –
ne metsszünk!

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
H Ó N A PJ A !
Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

– Mi a különbség az anyós és a ceruzaelem között?
– ???
– Az elemnek van pozitív oldala is...
– Ejnye, hát milyen pincér maga? – bosszankodik a
vendéglős. – Már megint eltört egy pezsgőspoharat.
Remélem ez volt az utolsó!
– Nem, főnök, még van három.
Öreg székely bácsi megy az országúton, egyszer csak
megáll mellette egy Mercedes, kihajolnak az ablakon
és megkérdezik a bácsit:
– Hány lóerős a szekér, papa?
– Kettő, hát a tied?
– 320 – mondja a sofőr és nagy gázt adva elhúz.
Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a Mercedes
nekiment egy fának. Erre gúnyosan így szól:
– Mi van fiam, szétszaladt a ménes?
Nászéjszaka után a férj megkérdi az újdonsült feleségét: – Mondd drágám, ugye én voltam az első férfi, akivel együtt aludtál?
– Igen, ebben teljesen biztos lehetsz. A többiekkel egy
percet se aludtam egész éjszaka...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha unja már a fázást és
hogy soha nem tud igazán átmelegedni, menjen el szaunázni
egyik nap és élvezze, hogy minden porcikájából eltűnik a hideg.
Bőrének is jót fog tenni ez a fajta kényeztetés. Figyeljen oda,
hogy elegendő friss zöldség legyen az étrendjében és egyetlen
vitamin se hiányozzon.
HALAK (február 21. – március 20.) Tele van energiával, de
nem találja a megfelelő levezetőcsatornát, ami idegessé teheti
vagy alvászavarokat okozhat. Ezt a fajta feszültséget feloldhatja, ha naponta legalább fél órát szán mozgásra. Nem kell nagy
dologra gondolni, egy kis torna reggelente vagy egy kis helyben
futás már megoldást jelenthet.
KOS (március 21 – április 20.) Nem esne nehezére most koncentrálni, bár a körülmények nem igazán kedveznek a munkához. Folyamatosan cseng a telefonja, újabbnál újabb intéznivalók foglalják le az idejét. Őrizze meg hidegvérét és vegye
elő humorérzékét. Ne felejtse el, mi a legfontosabb és azt ne
tévessze szem elől.
BIKA (április 21. – május 20.) Erős most önben a hódítási
vágy. Szüksége van rá, hogy el legyenek ragadtatva öntől,
hogy értékeljék erősségeit, észrevegyék jó tulajdonságait. Az
egyedülállók most könnyen belekezdhetnek egy kapcsolatba,
ha olyasvalakivel találkoznak, aki ezt az igényüket kielégíti.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Lélegzetelállító a kisugárzása ezekben a napokban. Ha nem tapasztalja, hogy sokan
érdeklődnek ön iránt, annak az lehet az oka, hogy nem merik megszólítani vagy nem mernek közeledni önhöz. Bőségesen elhalmozzák bókokkal és csodáló tekintetekkel.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha mások nevetségesnek vagy
irreálisnak tartják is az ön álmait, ne adja fel. Legyen kész
arra, hogy áldozatot hoz értük. Ha valóban akarja, bármit
képes megvalósítani, bár ez nyilván azzal jár, hogy életének
más területei vagy bizonyos személyek háttérbe kerülnek
egy időre.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Feszültséget érez
magánéletében, amolyan vihar előtti csendet. Fel is készülhet néhány értelmetlen, de sajnos elkerülhetetlen veszekedésre, illetve véleményütközésre. Valaki a környezetében
mintha csőre lenne töltve. Ha teheti, inkább lépjen vissza
néhány lépést, és az öntől elvárt higgadtsággal orvosolja a
viszályt.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Használja ezt a hetet arra, hogy találkozzon barátaival. Beszéljen meg velük
találkozókat, hívja fel őket, írjon nekik e-mailt. A lényeg,
hogy vegye fel velük a kapcsolatot. Most egyaránt jót tesz
az is, ha összegezheti az életének különböző területein történteket, vagy ha meghallgathat másokat.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Nem hiányzik
most önből a céltudatosság és természetes sármja is erősebb
az átlagosnál. Ha megtalálta már élete párját, nagyon pozitív
időszakra számíthatnak, szívesen vannak együtt és fél szavakból is megértik egymást. A párkeresők is számíthatnak
sikerekre, bár nem feltétlenül tartósra.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Partnere tenyerén
hordozza önt és nem csak szerelmi életével lehet elégedett,
hanem szakmai téren nyíló lehetőségeivel is. Olyan pénzügyi
lépéseket tud most megtenni, amelyekre régóta vár, és amelyek hosszú távú stabilitást jelentenek önnek. Kötelezze el
magát valamilyen sport mellett!
NYILAS (november 23. – december 21.) Akaratereje nem túl
erős ezekben a napokban. Könnyen elcsábul, bármi új jelenik
meg az életében. Nem sokáig tudják lekötni a figyelmét. A másik
nem jelenlétében azonban felszabadultnak érzi magát és a koncentrációval sincs gondja. Új barátságok kötődhetnek ezekben a
napokban.
BAK (december 22. – január 20.) A munkájával járó mindennapi stressz már nem tudja önt kizökkenteni nyugalmából. Alkalmasak ezek a napok arra, hogy átnézze pénzügyeit, összegezze
az elmúlt időszakot és kialakítsa terveit erre az évre. Kerülje
most a felesleges kiadásokat, mert túlságosan aggasztanák, talál olcsóbb megoldást is a felfrissülésre.
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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

* Eladó Suzuki Swift 1,25 diesel, gy. év: 2006, ára 3300 euró.
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Nagyharcsáson tanya. Tel.: 0908 780 591.

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 17-től 23-ig

SZOMBAT
M1

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

7.05 Mesék, 12.55 Gyilkos sorok (amer.), 14.00
Szörnyek az űrlények ellen
(amer.), 15.50 Lara Croft
(amer.),
18.00
Tények,
18.55 Csak semmi pánik
(magyar), 21.00 Utódomra
ütök (amer.), 23.05 Vadkanok (amer.), 1.10 A férjem
védelmében (amer.)

7.05 Maci Laci, 8.25 Hupi kék tör pi kék (amer.),
12.45 Kacsamesék (amer.),
14.20 Lara Crof t (amer.),
16.50 Hello Holly wood,
17.25 R ipost, 18.00 Tények, 18.55 Hotel Transylvania 2 (amer.), 20.40
A gondozoo (amer.), 22.45
Elemi ösz tön 2 (amer.-angol)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.50
Taxi (a mer.), 14.0 0 A ladd i n (f ra ncia), 15.55 A z
oroszlá n k i rály
(a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz plusz , 20.0 0 A m i
k is
falu n k
(mag ya r),
21.10 Rossz t a ná r (a mer.),
23.20 A réna (a mer.), 1.25
S.W.A.T. (a mer.)

RTL II

9.00
Hupikék
törpikék
(amer.), 10.00 Volt egyszer
két Németország (német),
11.00 Robin Hood legújabb
kalandjai (amer.), 13.00 Nő
a baj (amer.), 15.00 A gyanú
árnyékában, 20.00 Óz, a hatalmas (amer.), 22.35 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
23.35 Nő a baj (amer.)

M2

11.45 A meseerdő lakói, 12.40 Gyerek versek,
12.50 Con nie, a boci,
13.15 Caillou, 14.50 Hétszerszép,
16.40
Micimackó, 19.25 Égigérő fa,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
M R 2 A k usz ti k, 0.45 Fehér
tenyér (mag yar), 2.25 Német Ferenc koncer t

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 ,
14.0 0 S t a r f a c t o r y (m a g y a r), 15. 2 5 Va d á s z a t
a n gol o k r a
(m a g y a r),
17.0 0
Gaszt roangyal,
18 .0 0 H í r a d ó, 18 .4 0 Sz e rencseszombat,
19.4 0
Csak színház és más
s e m m i (m a g y a r), 2 0.4 0
A ny á m é s m á s f u t ó b o lo n d o k a c s a l á d b ól (m a g y a r), 2 2 .4 6 A z á r t a tl a n s á g ko r a (a m e r.), 2 .4 0
Ö n ö k ké r t é k

Duna World

11.45 Két fogoly (mag ya r), 13.15 Hau ma n n
Péte r sz í n művész , 16.20
H it és e rkölcs, 16.55 Hétvég i belé pő, 18.55 Té rké p, 19.25 Í zőr zők , 20.0 0
Dok u zóna , 21.35 Va d ászat a ngolok r a (mag ya r),
23.05 Tót h Já nos (mag ya r), 0.0 0 O pe r a Café,
2.30 M i ndenből eg y va n

Pozsony 1

11.20 Énekel a föld, 14.30
A
vasmacska
kölykei
(amer.), 16.25 Szlovákia,
szeretlek!, 18.30 Építs
házat, ültess fát, 19.00
Híradó, 20.30 OTO, 23.10
A
vasmacska
kölykei
(amer.), 1.00 Montalbano
felügyelő (olasz)

Pozsony 2

10.30 Műlesiklás, 12.00
Tudományos
magazin,
12.25 Új technológiák,
12.40 Paralimpia, 14.45
Labdarúgás, 17.45 Jégkorong, 20.45 A krumpliszár füstje (cseh), 22.20
Fargo (amer.), 23.10 A
híd (svéd)

Markíza tv

11.10 Szupersztár, 13.15
Vezet a ritmus (amer.),
15.50 Oltári nő (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Mindent
vagy semmit (amer.), 23.05
Tör vény tisztelő
polgár
(amer.), 1.15 Ismétlések

JOJ TV

8.10 Eldorádó (amer.),
10.50
Viszlát,
nagyi!,
12.10 Ikrek, 13.10 A
sorsdöntő
útkereszteződés, 15.15 Sorsügynökség
(amer.), 17.45 Szünidő
(szlovák), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A káosz (amer.), 23.00 Hat töltény ára (amer.), 1.30 Húgom, nem húgom (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.35 A
Muzsika TV bemutatja,
12.45 Havazin, 13.20 XXI.
század – legendák velünk
élnek, 13.55 Házon kívül,
14.30 Taxi (francia), 15.40
A boszorkány-hegy (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 Thor
(amer.), 21.25 Egyiptom istenei (amer.), 0.40 Bosszúállók (amer.)

RTL II

7.00 Séta a napfényben,
10.50 Segítség, bajban vagyok!, 15.50 Óz, a hatalmas
(amer.), 18.20 Nicsak, ki
beszél még! (amer.), 20.00
A barátságos óriás (amer.),
22.20 Valentin-napi meglepetés (amer.), 0.10 Step Up
(amer.), 2.20 Valentin-napi
meglepetés (amer.)

M2

12.41 Pom-Pom meséi,
13.15 Caillou , 14.50 Mad aléna k isa sszony (né met), 16.40 M ici ma ckó,
17.50 Va mpi r i na , 18.15
Ve r ne Gy u la csod álatos
ut a zá sai (f r a ncia), 20.15
Tut i g i m i (a me r.), 21.10
Hol nap t al i (mag ya r),
23.15 Zá r idő (mag ya r),
23.40 Ea st- a nag y életmű konce r t

Duna tv

12.55 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 A művészet
templomai, 14.50 Hit, erkölcs és hűség, 15.30 5
óra 40 (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.40 A lpesi
őr já rat (olasz), 19.50 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.25 Szembesítés (né met- osz t rá k), 23.20 Öl n i
k í méletesen (a mer.)

Duna World

11.30 Falu si la kod alom
(mag ya r), 13.20 Nag yok ,
13.55
A
szá ntó -vet ő,
14.55 Isme rd meg!, 16.50
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 Hal hat atla nok , 22.35 Hog y volt?,
23.30 Ku lt u r ál is h í r a dó

Pozsony 1

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), 15.0 0 Hol n a p t á n c ol u n k , d r á g á m! (c s e h),
16 .4 0
Csendőr tör ténet e k , 18 .15 Ko n y h á m t i tk a , 19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30
M a x fel ü g yel ő (s z lov á k),
21. 30
K ramer
ko n t r a
K r a m e r (a m e r.), 2 3.10
Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

M1

M1

KEDD
M1

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

TV2

TV2

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

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 Utódomra ütök (amer.),
1.55 Bűnös Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 A betolakodó (mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 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.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.50 A fal, 16.15 Story extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.10 Fókusz, 19.35 A fal,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 CSI: A helyszínelők
(amer.), 2.10 A védelmező
(amer.)

RTL II

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 útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Házon kívül

11.55 Segítség, bajban vagyok!, 13.55 A gyanú árnyékában, 14.55 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.)

RTL II

11.40 Frakk, a macskák
réme, 11.45 Mazsola és Tádé,
12.30 Mézga család különös
kalandjai, 13.25 A gyűszűnyi
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 7-kor nálam!, 21.25 Én
vagyok itt!, 22.40 Akusztik,
0.45 Zorro (kolumbiai)

M2

M2

Duna tv

13.30 Honfoglaló, 14.25
Mámoros szerelem (mexi kói), 15.15 A vidék i
dok tor (német), 16.10 A
heg yi dok tor újra rendel
(német), 17.00 R idi k ül,
18.00 Hí radó, 18.40 Végtelen szerelem (török),
19.35 Honfoglaló, 20.30
Kék fény, 21.30 Kár t yavár (amer.), 22.25 NCIS
(amer.), 23.15 A megálló
(amer.)

Duna World

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.)
12.30 Mézga család különös
kalandjai, 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!, 22.40
Zsaruvér (amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.25 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv
13.30 Honfoglaló, 14.25 Mámoros szerelem (mexikói),
15.15 A vidéki doktor (német), 16.10 Mámoros szerelem (mexikói), 17.00 Ridikül, 18.40 Végtelen szerelem
(török), 19.35 Honfoglaló,
20.30 Önök kérték, 21.30
Velvet Divatház (spanyol),
22.25 Laura rejtélyei (amer.),
23.15 Több mint egy éjszaka
(német)

Duna World

11.25 A szélhámosnő (magyar), 13.00 Híradó, 13.45
Ízőrzők, 14.20 Öt kontinens, 14.50 Család-barát,
16.25 Roma magazin, 17.00
Domovina, 17.30 Ízőrzők,
18.05 Gasztroangyal, 19.00
Itthon vagy!, 19.30 Hazajáró, 20.00 Hogy volt?, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

11.35 Bolonodok bálja (magyar), 13.40 Hazajáró, 14.40
Család-barát, 16.15 Nemzetiségi magazinok, 17.30
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.35 Aranykor, 20.00
Van képünk hozzá, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Hegyi mentők, 16.25 Környezetkímélő
lakások,
16.55 Talkshow, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Egy
nyár Provence-ban (francia), 22.10 Az ajtó mögött,
22.50 Csendőrtörténetek,
23.50 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

13.05 Pa r al i mpia 2018,
15.05
Sz í nészlegend á k ,
17.45 Jég korong, 20.0 0
H í r a dó, 20.45 Ök rök hábor úja (szlová k), 22.0 0
Pat Ga r ret t és Billy, a Kö lyök (a me r.)

11.45 Tör pék, 13.00 Orientációk, 13.30 Úton, 13.55
Generációk, 14.30 A park,
15.05 Nemzetiségi magazin, 17.45 Jégkorong, 21.00
A diagnózis, 21.30 A család, 22.30 Il camorrista
(olasz)

Markíza tv

Markíza tv

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Mentők, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.55 Második lehetőség, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Anna Karenina (amer.), 21.55 A szabadság határai (angol), 22.55
Törvény és rend, 23.35 Nash
Bridges

Pozsony 2

14.30 Tudományos magazin,
15.30 Ruszin magazin, 16.00
Vadászoknak, 17.45 Jégkorong, 21.00 Frank Gehry világa (ausztrál), 22.30 Talkshow,
23.40 Hollywood háborúban

Markíza tv

9.50 Winnetou (német),
11.50 Chart Show, 13.55
Beépített szépség (amer.),
16.25 A konyha (szlovák),
17.00 Felvég, alvég, 18.15
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Szupersztár, 22.30 Csúcsformában (amer.), 23.30 Sasszem
(amer.)

11.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.10 A konyha
(szlovák), 23.35 A mentalista (amer.)

10.45 Jószomszédi viszonyok, 11.45 Családi történetek, 12.45 A mentalista
(amer.), 14.45 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 A mentalista (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

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, 23.10 Kukucskáló, 0.10 Rosewood (amer.),
1.10 Gyilkos elmék (amer.)

12.25
Topsztár,
13.25
Rendőrök akcióban, 15.35
Mániákus vásárlók, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Szemafor, 21.55 Farkasok
(szlovák), 23.55 Rosewood
(amer.), 0.55 Gyilkos elmék
(amer.)

10.30 Geissenék, 11.35
Cserebere
szerencse
(amer.), 13.40 Bogyók
(cseh), 15.50 Új kertek,
16.50 A nyaraló, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A hetedik mennyország, 23.00
Felkoppintva (amer.)

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

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 Értékes rakomány (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.50 A fal, 16.15 Story Extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.10 Fókusz, 19.35 A fal,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Szulejmán (török),
1.50 Légió (amer.)

RTL II

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

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 mentőhajó, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Melissa és Joey (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Zsaruvér (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hírek, 13.00 Jamie 15
perces kajái, 13.35 Honfoglaló, 14.25 Mámoros szerelem (mexikói), 15.15 A
vidéki doktor (német), 16.10
A hegyi doktor újra rendel (német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 Végtelen szerelem (török), 19.40
Honfoglaló, 20.40 Hölgyek
öröme (angol), 21.45 A Sacher szálló (német), 23.35
Szirmok, virágok, koszorúk
(magyar)

Duna World

11.40 Súlyfürdő (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.45
Noé barátai, 14.45 Családbarát, 16.25 Nemzetiségi
magazinok, 17.25 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.00 Itthon vagy!, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.55 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Mentők, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.55
A
második
lehetőség
(lengyel), 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.30 A cég
(amer.), 23.00 Nick fájdalma (német), 0.30 Nash
Bridges (amer.)

Pozsony 2

14.35 A diagnózis, 15.30
Magyar magazin, 16.45
Szia, Szlovákia!, 17.45 Jégkorong, 21.00 Kémek a természetben, 22.30 Művészetek, 23.50 Csehszlovák film
magazin

Markíza tv

9.50 Apukák, 10.55 Jószomszédi
viszonyok,
11.50 Családi tör ténetek,
12.55 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Apukák,
19.00 Híradó, 20.30 Char t
Show, 22.35 Talkshow,
23.40 A mentalista (amer.),
1.35 A skor pió (amer.)

JOJ TV

10.40 A tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 13.25 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 Farkasok (szlovák),
22.45 Kellemetlen esetek
(szlovák), 23.40 Zsaruvér
(amer.), 0.40 Gyilkos elmék
(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
6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva, 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!, 0.50 Hűtlen vágyak
(amer.), 1.50 Koronák harca
(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 útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 A fal, 21.00 Barátok
közt, 22.50 Halálos fegyver
(amer.), 2.10 A védelmező
(amer.)

RTL II

10.00
A
narancsvidék
(amer.), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.50 A gyanú árnyékában,
14.50 Showder Klub, 16.30
Segítség, bajban vagyok!,
18.50 Shoder Klub, 19.30 Oltári csajok (magyar), 22.00
Showder Klub

M2

12.30 Mézga család különös kalandjai, 14.00 Csűrcsavarosdi, 14.20 Pocoyo,
15.00 Tesz-vesz város, 16.00
Hahó Pip!, 17.35 Dr. Plüssi,
18.00 Jake, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Melissa és
Joey (amer.), 21.30 Én vagyok itt!, 22.40 Zsaruvér
(amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hí rek, 12.55 Jamie
15 perces kajái, 13.25
Honfoglaló, 14.15.Mámo ros szerelem (mexi kói),
15.05 A vidék i dok tor (né met), 15.55 A heg yi doktor (német- osz t rák), 17.00
R idi k ül, 18.00 Hí radó,
18.40 Vég telen szerelem
(török), 19.35 Honfoglaló, 20.30 Tóth János (mag yar), 21.05 A Bagi Nacsa
Show, 22.05 Olt ár i vőlegény (amer.), 23.50 Tű zoltó utca 25. (mag yar)

Duna World

11.30 Ezer év (magyar),
14.15 Magyar krónika,
14.50 Család-barát, 16.25
Nemzetiségi
magazinok,
16.55
Alpok-Duna-Adria, 17.30 Ízőrzők, 18.05
Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!, 19.30 Hazajáró,
20.00 Szenes Iván emlékkoncert, 21.40 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjün k a ker tbe!, 14.25
Mentők, 16.25 Kör nyezetkímélő lakások, 16.55 A
második lehetőség (lengyel), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 Aranyidők,
21.30 A szófogadatlan
(német), 23.05 Tör vény és
rend, 23.50 Nash Bridges
(amer.)

Pozsony 2

13.25 A természet kémei,
14.30 Művészetek, 15.35
Roma
magazin,
16.00
Tempó, 16.20 Nemzetiségi
magazin, 17.45 Jégkorong,
20.45 Műkorcsolya VB,
23.20 Rendőrség

Markíza tv

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

JOJ TV

12.25 Topsztár, 13.25
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 r a d ó, 20. 35 Inkognitó, 21.45 Heti hetes,
23.25 Összeomlás, 23.55
Zsaruvér (amer.)

PÉNTEK
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva, 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 Kéjutazás
2 (amer.), 1.50 Sherlock és
Watson (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
útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A fal, 21.00 Barátok közt,
21.40 Éjjel-nappal Budapest, 22.50 Üss vagy fuss!
(amer.), 2.10 Odaát (amer.)

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága
(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 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.55 Nálatok laknak állatok?, 13.25 A gyűszűnyi
erdő lakói, 14.20 Pocoyo,
15.00 Tesz-vesz város, 15.25
Zou, 16.20 Gyerekversek,
17.10 Mickey egér játszótere, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali (magyar),
21.55 Én vagyok itt!, 22.40
Zsaruvér (amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

13.00 Jamie 15 perces
kajái, 13.30 Honfoglaló,
14.25 Mámoros szerelem
(mexikói), 15.15 A vidéki doktor (német), 16.05
A hegyi doktor (német),
17.00 Ridikül, 18.40 Végtelen szerelem (török), 19.35
Honfoglaló, 20.30 Az élet
peremén, 21.45 Menyegző
(lengyel)

Duna World

11.30
Közjáték
Vichyben (magyar), 13.20 Kosár, 13.45 Rúzs és selyem,
14.50 Család-barát, 16.55
Öt kontinens, 17.30 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.00 Itthon vagy!, 19.25
Hazajáró, 20.00 Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.35
Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Mentők, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.55
Második lehetőség, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 Szlovákia, szeretlek!, 22.35 Thelma és
Louise (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.25
Hollywood
hábor úban,
14.55 Szemtől szemben,
15.30 Biatlon, 17.45 Öröm
az élet, 20.10 Műkorcsolya, 22.30 Paralimpia 2018,
23.30 Rockument

Markíza tv

9.50 Apu kák, 10.50 Jó szomszédi
viszonyok,
11.50 Családi tör ténetek, 12.50 A ment alist a
(amer.), 14.50 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apu kák, 19.00
Hí radó, 20.30 Szeretők
(szlovák), 21.40 Tökéletes alibi (amer.), 23.20 A
ment alist a (amer.), 1.15
Skor pió (amer.)

JOJ TV

8.10 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Nálunk,
otthon, 13.30 Rendőrök
akcióban, 15.35 Mániákus
vásárlók, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat,
19.00 Krimi, 19.30 H í ra dó, 20.35 Szünidő (szlovák), 21.55 Áll az alku!,
22.50 Wolverine (amer.),
1.30 Ismétlések

7
A Dunatáj receptkönyvéből

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
március
17-én
Gertrúd, Patrik
március
18-án
Sándor, Ede
március
19-én
József
március
20-án
Klaudia
március
21-én
Benedek
március
22-én
Beáta, Izolda
március
23-án
Emőke
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a hetényi Gál Péter és a komáromi Hajtman
Viktória, a fakóvezekényi Benko Matúš és a komáromi Mikulášeková Simona.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a dióspatonyi Sláviková Liliana, a keszegfalvai Majerová Leona, a lándori Biskupičová Helena, a tardoskeddi Kurucz Barnabás, az ógyallai
Pšenáková Melisa, a gútai Kovács Izabella, a bátorkeszi Hrdý
Christian és Horváth Annabella, a párkányi Larson Oliver, az
egyházkarcsai Godányová Jazmína Lilla, a komáromi Győri
Zoltán, Mészáros Matúš és Kürthyová Miriam.
H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi
Csinger Krisztina (74 éves), Csütörtöki Béla (70 éves), Borka
Eszter Judit (54 éves), Szűcs Ondrej (67 éves), Bendík Peter (73
éves), Zachar Karol (54 éves), özv. Ganzer Piroska (87 éves),
Varga Jozef (67 éves), Socha Pavol (60 éves), Jakušová Terézia
(82 éves), Baloghová Anna (59 éves) és Tóth Robert (87 éves),
a gútai Zeleňanský Ondrej (79 éves), a gyulamajori Ivanics Alexander (72 éves), az örsújfalusi Sopčáková Katarína (73 éves), a
csallóközaranyosi Borsos Margit (93 éves), a pati Rehák Aranka
(79 éves) és Hornyák Ottó (59 éves), a szentpéteri Uzsák, szül.
Denke Erzsébet (93 éves), a gadóci Stanček Jozef (56 éves), a
marcelházai Lengyel Lenke (91 éves) és Szabó Karol (88 éves),
a madari Lakiová Mária (84 éves), a megyercsi Csicsai Viktor
(29 éves) és a búcsi Búdová Mária (73 éves), az ekeli Balázsová
Mária (60 éves), a komáromfüssi Blahó Amália (80 éves), a csallóközaranyosi Vödrös Mihály (62 éves) .
Emléküket megőrizzük!

Céklalaves tejföllel

Tepsis Rafaello

Hozzávalók:
40 dkg cékla
10 dkg zeller
20 dkg sárgarépa
1 fej felaprított hagyma
0,5 dl olívaolaj
6 dl zöldségalaplé
2 ek fehérborecet
15 dkg uborka
tengeri só
frissen őrölt bors
4 ek tejföl
1 ek snidling
1/2 csokor kapor
Elkészítése:
Csíkokra vágjuk a répát, a zellert, és a cékla felét. Felforrósítjuk
az olívaolajat, és közepes lángon kb. 3 percig pirítjuk a zöldségcsíkokat.
Hozzáadjuk a hagymát, és együtt pirítjuk néhány percig. Felengedjük a zöldségalaplével, ízlés szerint megsózzuk, megborsozzuk, 2 percig főzzük, majd az ecettel ízesítjük.
A maradék céklából kipréseljük a levet, és ezt is a leveshez öntjük. A hűtőbe tesszük legalább 2 órára. A magok eltávolítása után
kockázzuk fel az uborkát.
Tálaláskor először a tányérba merjük a levest, majd beletesszük
a kockára vágott uborkát, végül a tejfölt és a felaprított zöld fűszereket.

Hozzávalók:
A tésztához
6 db tojásfehérje
25 dkg porcukor
10 dkg kókuszreszelék
10 dkg liszt
0.5 csomag sütőpor
A krémhez
6 db tojássárgája
1 csomag vaníliás
pudingpor
5 dl tej
1 ek vaníliaaroma
10 dkg cukor
1 ek étkezési keményítő
20 dkg Rama
Elkészítés:
A tojások fehérjét a porcukorral kemény habbá verjük, melyhez apránként hozzáadjuk a lisztet, sütőport, kókuszreszeléket.
Kizsírozott, lisztezett vagy sütőpapírral bélelt tepsiben közepes
lángon 180 fokon hőlégkeverékesben sütjük 10 percig. A krémhez a pudingport, a tojások sárgáját, az aromát hozzáaadjuk, kikeverjük egy 1 dl tejjel, 1 ek étkezési keményítővel és a 10 dkg
kristálycukorral. Majd a forrásban lévő 4 dl tejhez keverjük és
állandó keverés mellett sűrűre főzzük.
Még melegen apránként simára keverjük benne a puha vajat egy
kisebb habverővel. Állandóan
keverjük, míg langyos nem
lesz, majd a hűtőben hagyjuk
dermedni.
Kockára vágjuk és úgy tálaljuk.

S Z U D O K U

Registračné
pokladne

PREDAJ
SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@
orangemail.sk

Gyászjelentés
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal értesítjük
a rokonokat, szomszédokat,
a volt munkatársakat, a jó barátokat,
hogy életének 79. évében
eltávozott körünkből a hű társ,
édesapa, nagyapa és dédapa,

Eladó fűszerpaprika
Gútán

Tel.: 0908 853 224

Zeleňanský Ondrej
(Bandi bácsi).

Temetése március 16-án, 13 órakor lesz
a gútai városi temetőben.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
az újfalusi és szentpéteri rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
mindazoknak, akik a szeretett férj,
édesapa, após és nagyapa,

A

Polgár temetkezési
vállalat

Nemesócsáról és környékéről keres
munkatársakat (sírásókat). Jelentkezni a 0905262715-ös telefonszámon,
vagy személyesen lehet.

Nagy Géza

temetésén megjelentek és
részvétükkel, virágaikkal
enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.

* Megrendelhetők 7-hetes Dominant tojójércék több színben, 3,70 euró/db áron.
Tel.: 0902 170 287, illetve 0905 270 597.
* Bogyán eladó 3-szobás családi ház 16
áras kerttel. Érdeklődni lehet a 0904 193
470-es telefonszámon.

* Eladók hízódisznók Gútán. Tel.: 0907
673 607
A gyászoló család

Megemlékezések
Két évvel ezelőtt,
március 14-én távozott szerettei köréből
a drága férj, édesapa, nagyapa
és kedves rokon,

Vas Pál
Ógyallán.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja
Csak az hal meg, kit elfelednek...
Fájó szívvel emlékezünk március 15-én,
halálának tizenegyedik évfordulóján

ifj. Németh Tiborra
(Komárom).

HITELEK,
KÖLCSÖNÖK.
Tel.: 0905 928 195.

S možnosťou okamžitého nasťahovania
prenajmem pre jednu osobu jednoizbový,
čiastočne zariadený byt na Vnútornej okružnej pri kúpalisku. Tel.: 0905 871 890
(Foto: gratis.sk)
*Azonnali beköltözéssel bérbe adó egy
személy részére egyszobás lakás a Belső
körúton, a fürdőnél. Tel.: 0905 871 890
(Foto: gratis.sk)

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Jelző- és
információs
táblák
árusítása!

Emlékét őrzi édesapja
és nővérei családjukkal.
Míg éltél szerettünk,
míg élünk,emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk
március 15-én

(műanyag, illetve öntapadós)

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

Szerető családja

www. najtabulky.sk

info:
0907 227 699

Obec Iža

Ďatelinová 315, 946 389 Iža

OZNÁMENIE

zámeru predaja a podmienok
predaja pozemku
obce Iža formou obchodnej verejnej súťaže.

Obec Iža uznesením Obecného zastupiteľstva obce Iža číslo 104/2017 zo
dňa 11.12.2017, a č. 9/2018 zo dňa 26.2.2018, podľa § 9a ods.1 pís.a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer predaja a podmienky predaja nehnuteľného majetku
obce formou obchodnej verejnej súťaže.
Predmetom predaja je parcela
CKN č. 7671, ostatná plocha o výmere 1358 m2, nachádzajúcej sa v
obci Iža, katastrálne územie Iža zapísanej na LV. č. 2905, ktorá je určená na predaj formou obchodnej
verejnej súťaže za najvyššiu ponuku nasledovne: Minimálna predajná cena parcely CKN č. 7671 je 1,26
€/m2.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je uverejnené na úradnej ta-

buli obce a na internetovej stránke
obce www.iza.sk.
Súťažné podmienky predkladania
návrhov do súťaže si záujemcovia
môžu vyžiadať a prevziať osobne,
poštou, alebo elektronicky na adrese vyhlasovateľa, na telefónnom
čísle 035/7783153 alebo na mailovej
adrese obeciza@iza.sk.
Ing. István Domin
starosta obce

Vállalkozik? AKKOR NE FELEDJE!

A pénztárgépekről szóló törvény utolsó módosítása alapján az adóalanyok új csoportja számára
kötelező
az elektronikus kasszagép használata.

Mi segítünk megoldani
az ön problémáját!

Apliko+

Seregül Rozáliára
(született Őszi)

halálának 4. évfordulóján.

REKOM

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

KOSÁRLABDA

Két győzelmet is arattak a komáromi kosarasok a hét folyamán
Nyitrabánya – MKP Rieker COM-therm
77 : 85 (19:24, 19:23, 25:13, 14:25

A nyitrabányai találkozón a komáromi kosarasok gondoskodtak róla, hogy az őket követő
szurolók ne unatkozzanak. Igaz, az első játékrészben megmutatták, hogy ellenfelüknél sokkal
technikásabban, átgondoltabban játszanak és folyamatosan uralni tudják a pályát.
A negyed végén már öt ponttal vezetett a csa- előnyben. Szerencsére az utolsó másodpercekpat. Hasonló helyzet volt a második negyedben ben sikerült a nyolcpontos előny kiharcolása.
is, szépek és eredményesek voltak a támadások. Komárom legjobbjai: Bowman (20 pont, 3 felAz, hogy mi zajlott a nagyszünetben a nyitrabá- ugrás, 1 gólpassz), Miloševič (14 pont – ebből
nyai öltözőben, nem tudjuk, ám az biztos, hogy 3 hárompontos, 4 gólpassz), Tomič (13 pont,
a harmadik játékrészben hatalmas támadások- 2 felugrás, 4 gólpassz), Djordjevič (12 pont, 1
kal, megszégyenítő módon szinte lelépték a felugrás, 2 gólpassz), Hoferica (11 pont, 8 felkomáromiakat. Tizenegy pontos előnyük már a ugrás, 1 gólpassz), Jackson (4 pont, 10 felugmérkőzés végkimenetelét is veszélyeztette. Az rás, 2 gólpassz), Adams (4 pont, 3 felugrás, 2
utolsó negyedben fej-fej mellett játszott a két gólpassz), Jankovič (4 pont, 1 felugrás, 2 gólcsapat, sőt, legtöbbször a nyitrabányaiak voltak passz),

MBK Rieker COM-therm Komárom – PP & TV Raj Zsolna
100:81 (46:43 * (23:23, 23:20, 27:19, 27:19)
Ez a találkozó sem
a papírforma szerint
alakult. Az első negyedben egy rendkívül
intenzíven támadó ellenféllel kellett szembenézniük a komáromiaknak. A zsolnaiak
fej-fej mellett küzdöttek és végül az első
játékrészt döntetlenre
hozták. A második játékrészben sem volt ez
másképp, csupán a hazaiak támadókedve és
találatai kerültek előtérbe. A második félidő
első felében viszont
Šporar mesteredzőnek
sikerült átszerveznie
a taktikát, amelynek
eredményeképpen feljavult a komáromiak
védelme, s érezhetően
erősödött a támadókedv is. Az első fél-

SAKK

III. liga B1
Perbete – Nagytapolcsány B
5:3 Pontszerzők: Ostržlík K.
és Szabó 1-1, Ostržlík M., Rancso, Zsitva, Mészárosová, Pataj
és Kečkéš 0,5
* Bátorkeszi B
– NŠK Nyitra
C 3,5:4,5 Pontszerzők: Jóba,
Gyarmati, Pallag 1-1, Urban
0,5 pont * A
tabella 3. fokán Perbete csapata áll 16 ponttal, 6. Bátorkeszi B csapata 12 ponttal.

Sportlövészet
A tavasz beköszöntével a lőterek is benépesülnek, hiszen
megkezdődött a légfegyveresek versenye. A Szlovák Lövészek Szövetségének megbízásából a múlt hét végén
rendezték meg Vágsellyén
az I. liga fordulóját, amelyen
Szlovákia húsz legjobb szakosztályának versenyzői állhattak a céltáblákkal szemben.
Annak ellenére, hogy korábban a szentpéteri lövészreménységek sorra hozták a
díjakat, vasárnap régiónkat
csak Dubány Imre ( Royal Komárom) képviselte, aki 5. lett.

időben megszerzett hárompontos előnyüket
további nyolc ponttal
növelték, s ekkor már
érezhető volt, hogy
vendégek nem hagyják el vereség nélkül a
komáromi stadiont. Ez
így is lett, ugyanis a
zárórészben sem tudtak
új stratégiával előállni
a vendégek, akik végül ismét nyolc ponttal
gazdagították a komáromiak
eredményét.
Ennek köszönhetően a
komáromi kosarasok
ismét
háromjegyűre
alakították az eredményt. Komáromiak
legjobbjai: Tomič 29,
Djordjevič 21, Jackson
18, Hoferica 15, Bowman 10, Miloševič 5 és
Adams 2 pont.
(foto: Karol Scholtz)

LABDARÚGÁS
A múlt hét szeszélyes időjárása miatt senki sem számolt azzal, hogy a hét végén kellemes, igazán tavaszias idő várta volna a focipályákon a szurkolókat, ha a területi labdarúgószövetség
biztonsági okokból nem halasztja későbbre az idénykezdést jó néhány ligánál. Így az első hivatalos forduló eléggé foghíjasra sikeredett...
4. liga – délkeleti csoport
* Hodos – Szentpéter 2:1 A második félidő 2. percében
Nagymegyer – Gúta 1:1 (0:0) (2:1) Az első félidőben eldőlt Turza volt az, aki kihasználta
Nagymegyer sem dicsekedhet a találkozó végeredménye. A a kesziek talán egyedüli figyelminőségi pályával, az idény- rendkívül látványos szentpéteri metlenségét. A hazaiak ezután
nyitón nehéz talaj fogadta a játék a 21. percben meghozta „egykapus” játékot mutattak
játékosokat. Az első félidő já- a vendégek első gólját. Akkor be, de csatáraik még nem voltak
tékára is rányomta a bélyegét a még senki sem sejtette, hogy formában * Gyarak – Marcelnem éppen hibátlan pálya, ám Németh gólja egyben a vendé- háza 1:2 (0:0) A még eléggé
a második játékrészben szinte gek sikerének végét is jelenti. rossz talajon nehezen boldogulizzott a levegő, hiszen az 54. A hodosiak ugyanis ezt köve- tak a csapatok, egyiküknek sem
percben Pavlík felfutását góllal tően folyamatosan támadták sikerült betörni a 16-osra. Váltofejezte be. Csak tíz perccel ké- a szentpéteri kaput, ám csak zást a második játékrész hozott,
sőbb sikerült a megyerieknek a félidő utolsó perceiben (41. amikor a vendégek parádés játéegyenlíteniük, de a találkozó és 45. perc) sikerült gólt rúg- kot bemutatva négy percen belül
végéig már egyik csapat sem niuk. A második játékrészt az két gólt is lőttek. Az 50. percben
tudott változtatni az eredmé- óvatosság jellemezte, a szent- Szórád, majd az 54. percben
nyen * Negyed – Ímely 2:0 péterieknek már nem sikerült Bottyán talált a gyarakiak háló(2:0) Kellemetlen ellenfélnek kiegyenlíteniük sem.
jába. A találkozó 76. percében a
bizonyult a sereghajtó Negyed
5. liga – keleti csoport
gyarakiaknak büntetőből sikeaz őszi bajnokság ezüstérmese FK Activ Nagykeszi – Ógyalla rült szépíteniük.
számára. A hazaiak – ha csak 1:1 (0:1) Az első játékrészben
VLV U 19-es bajnokság
egy hajszállal is, de – folyama- érezni lehetett, hogy a hazai csa- Bánkeszi – Ógyalla 7:0 (4:0)
tosan irányítani tudták a játé- pat enyhe pályafölényben van, A listavezető igazolta, hogy
kot. A 33. percben Kunovsky, és a 23. percben Gellének sike- méltán áll a bajnokság élén,
majd a 79. percben Chalány rült is áttörnie az ógyallai vé- ám a 4. helyre kerülő ógyallai
volt az, aki betalált a vendégek delmet. A vendégek ezután fo- utánpótlás ezúttal otthon hagyhálójába. Az ímelyieknek fel lyamatosan támadták a hazaiak ta csatárait, ráadásul a védelme
kell ébredniük téli álmukból... kapuját, ám eredménytelenül. sem remekelt.

ELŐKÉSZÜLETI MÉRKŐZÉSEK
KFC Komárom – KFC
Komárom U19 6:0 Góllövők: Nurkovič, Duda 2, Mészáros, Ondruš, Kelemen *
Felsőszeli U19 – KFC Komárom U19 1:3, góllövők:
… – Hupian P. 2, Beke Zs. *
KFC Komárom – KFC Komárom U19 6:0 góllövők:
Nurkovič, Duda 2, Mészáros,
Ondruš, Kelemen. Rendkívül
érdekes előkészületi találko-

zóra került sor a két komáromi csapat között, hiszen
a mesteredző ötlete alapján
mindkét csapatban játszott

„öreg”, illetve utánpótlás-játékos is. A szerencse (és az
összeállítás) ezúttal a tapasztaltabbaknak kedvezett.

KARATE

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
Léva – PK Komárom 16:2
Pontszerzők: Tóth, Moravec,
Olláry és Gálik 0,5. * A PK
Komárom a bajnokság 7. helyén áll.
IV. liga
Pokrok Komárom –
Felsőszemeréd/Gyűgy
C 12:6 Pontszerzők:
Nagy T. 4, Kadlicsek 3,5,
Rajko Z. 2,5, Nagy O. 2
* A komáromi asztaliteniszezők a bajnokság 6. helyén állnak.
V. liga
Bajta B – Gúta 10:8 Pontszer-

zők: Félix 4,5, Sladký 2, Frey
1,5. * Gúta a bajnokság 8.
helyén áll.
VII. liga
Perbete A – Udvard B 12:6
Pontszerzők: Uzsák A és Káploczky I 3,5, Kántor L.
és Farkas J. 2,5 * Perbete csapata a bajnokság 3. helyén áll.
VIII. liga
Udvard C – Perbete
B 2:16. Pontszerzők:
Annus P. és Uzsák V. 4,5, Čo
O. 3,5 és ifj. Herda J. 3,5 * A
perbetei fakócsapat a tabella
3. helyén áll.

SNAPSZERBAJNOKSÁG
Szombaton fejeződött be a gútai Szekeres ranchon a többfordulós snapszerverseny, amelyet 295 ponttal Marosi Róbert nyert meg (középen),
második lett Cserny Ottó 215 ponttal, a harmadik helyet Bányász Marián 205 ponttal biztosította be.

Akik minden fordulónál asztalhoz ültek: Marosi
Róbert, Korkován Péter, Banyász Marián, Plavec
Marián, Lukács Norbert, Jaskó Ottó, Vadkerti
Ferenc, Mladonicky Ondrej, Balogh Gábor, Bagita István, Szarka János, Pethes Kálmán, Cserny Ottó, valamint a pontozóbíró szerepét vállaló
Németh Béla.

Újabb sikert ért el a gútai Taiyó Karateklub a múlt hét végén,
amikor versenyzőjük, Jóba Attila a Kachikan Cup nemzetközi versenyen az U21-es kategóriában aranyérmes lett, s a
felnőtt kategóriában is tatamira lépett, ahol bronzérmes lett.
Felvételünkön Attila a dobogó legfelső fokán.

KÉZILABDA

Női I. liga
Csallóközaranyos – Pozsonyi
Inter 21:29 * Naszvad/Ímely
– Nagytapolcsány 26:23 * A
bajnoki táblázat 4. helyén a
csallóközaranyosi csapat áll,
a naszvadiak a 10. helyen
várják a következő fordulót.
Id. diáklányok
Gúta – Vágsellye A 13:23
(7:10) Pontszerzők: Kiss 4,
Mészáros B. 3 * Gúta – Vágsellye B 27:16 (10:6) Pontszerzők: Lakatos 8, Mészáros B. 6,
Kalmár 6 * A Nyitra – Naszvad/Ímely találkozót szerdára napolták el * A tabellán
Gúta a 6., Csallóközaranyos
a 9., Naszvad/Ímely a 13.
Ifj. diáklányok
Csallóközaranyos – Dunaszerdahely C 21:7 (1:3) Pont-

szerzők: Csiba 5, Veszprémiová 4. * A csallóközaranyosiak
utánpótlása a bajnokság 5.,
Gúta a 7., Naszvad a 1. helyen áll.
Előkészítő csoport
A hét végén a bajnokság 1-6.
helyéért folyt a küzdelem.
Szered – Csallóközaranyos
11:19 (6:8) Pontszerzők: Csiba 7, Švec 5 * Vágsellye B
– Naszvad 19:13 (9:5) Pontszerzők: Gogola 9, Kósová
4 * Szered – Naszvad 22:17
(13:14) Pontszerzők: Kósová
11, Barteková 6 * Nagysurány
– Csallóközaranyos 7:16 (4:8)
Pontszerzők: Csiba 6, Švec 4. *
A bajnokság élvonalbeli harcában Csallóközaranyos az 1.
helyet szerezte meg, Naszvad
pedig az 5. helyen végzett.
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