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Lapunk
tartalmából:

● Hűen március szelle(2. oldal)
méhez
● Ennyit az egyenjogúságról
(2. oldal)
● Hátrányos területrendezési terv (3. oldal)
● Ismét megnyitották
a 2. nyugdíjpillért
(3. oldal)

A KOMVaK-ügyben a főszerepben Martin Daňo,
aki valószínűleg Cséplő Gábor üzlettársa volt

Lejárató kampány indult
Komárom polgármestere ellen
Az elmúlt hét végén régiónk minden jelentősebb településén megemlékezéseket tartottak az 1848/49-es
szabadságharc és forradalom 167. évfordulója alkalmából. A komáromi Klapka-szobornál Albert Sándor, a Selye János Egyetem alapító rektora mondott
ünnepi beszédet. Részletesebb beszámolónkat lapunk
2. oldalán közöljük.

Miután napvilágra került, hogy a KOMVaK Rt. mintegy ötmillió euró értékű
vagyont zálogosított el a városvezetés tudta nélkül – holott a cég tulajdonosa
100%-ban Komárom városa, a cég vezetése a probléma tisztázásának felettébb furcsa megoldását választotta. Először tájékoztatóra hívta a képviselőket, ahonnan kitiltották a polgármester kommunikációs megbízottját, azután
hirtelenjében felbukkant egy Martin Daňo nevű személy, aki az elektronikus
médiában lejárató kampányt próbált indítani a polgármester ellen.
Az egész ügyet Stubendek
László vétója indította el. Mint
ismeretes, furcsa módon a Hídat képviselő Andruskó Imre az
MKP-s Olláry Viktort, a KOMVaK elnökét javasolta a pénz-

Komáromban új alapszervezete van az MKP-nak

Miután az MK Országos Tanácsa január 24-én úgy döntött, hogy a párt alapszabályzatával összhangban, az önkormányzati választásokon elért gyenge szerepléséért feloszlatja
a komáromi alapszervezetet, az MKP komáromi járási elnöksége kapta feladatul az új
alapszervezet megalakítását. A járási elnökség javaslata alapján Berényi József országos
elnök február 27-én Csonka Lajost, Fekete Ferencet, Szüllő Bélát, Füssy Ferencet, Ertl
Pétert, Stubendek Attilát, Szalay Károlyt és Németh Tibort bízta meg a városi szervezet
újjáalakításával.

Több csoport is jelezte, hogy
új szervezetet kíván létrehozni, ám a párt központi vezetése
megértette a helyi érdekeket és
azt tanácsolta, hogy a korábbi,
a választások során leszerepelt
tagjaitól megtisztult, új szervezet jöjjön létre. Ilyen újjászervezésre az MKP történelmében
még nem volt példa, ezért az
Országos Elnökség egy éven
át kíséri majd figyelemmel az
új komáromi alapszervezet tevékenységét.

Az MKP országos vezetősége
az új alapszervezet legfontosabb feladatául azt határozta
meg, hogy a 2016-os parlamenti választásokig visszaszerezze

elvesztett hitelét Komáromban.
Az alapszervezet elnökévé
Csonka Lajos választották, az
alelnöki tisztséget Fekete Ferenc tölti be.

ügyi bizottságba, amit a testület el is fogadott. Bár a jelölés
ténye sokaknak nem okozott
meglepetést, hiszen Olláryról
többen feltételezték, hogy valójában a Híd beépített embere, de arról csak kevesen tudhattak, hogy 5 millió értékben
elzálogosították a KOMVaK
vagyonát. Miután ez a tény
a városvezetés tudtára jutott,
Stubendek Lászlónak egyetlen

logikus lépése maradt: megvétózni a döntést, esélyt adva a
képviselőknek a korrekcióra.
Sajnos, a vétót 19 képviselő
letörte és a pénzügyi bizottság
tagjává választotta azt az Olláryt, akinek az elnöksége alatt,
illetve vezényletével történt a
városi vízmű eladósodása és
gazdasági
ellehetetlenülése,
aminek egyik bizonyítéka az,
hogy a cég ellen bíróság által

elrendelt végrehajtás indult.
Az ügy további pikantériája,
hogy ilyen előzmények után
a cégvezetés nem ajánlotta fel
lemondását, ezt a képviselők
nem követelték, hanem a polgármester ellen indítottak lejárató kampányt.
Ha igaz a feltételezés, hogy
Martin Daňo és Cséplő Gábor, a
KOMVaK igazgatója korábban
is üzleti kapcsolatban álltak egymással, üzlettársak voltak, akkor
elmondható, hogy a a helyzet
egyszerűen tragikomikus.
Csütörtökön ismét a képviselők
kezében lesz a megoldás. El
kell dönteniük, hogy a KOMVaK-nak van egy városa, vagy
a városnak lesz egy gazdaságosan működtethető vízműve.

Ógyalla is emlékezett

Csütörtökön folytatódik...

Ismét maratonira sikeredett a komáromi önkormányzat legutóbbi ülése, amelyen a költségvetés elfogadása mellett a KOMVaK
városi cég gazdálkodása és helyzete is terítékre került volna. A
képviselők a téma bonyolultsága ennek megvitatását csütörtökre
halasztották. A fejleményekről lapunk jövő heti számában tájékoztatjuk olvasóinkat.

„Tüzes” rablók

Hétfőre virradó éjszaka a betört ablakon át hatoltak be a
rablók a komáromi határátkelőhely melletti pénzbeváltó
épületébe, ahol drótkötéllel
kiszakították a széfet. A nyomok eltüntetése érdekében
felgyújtották a helyiséget,
majd a széffel együtt elhajtottak. A tulajdonosnak mintegy
16 ezer eurós kára keletkezett.

Elöregedő lakosság, magas halandóság,
kevés születendő gyermek

A lakosság elöregszik, nem születik elég
gyermek, kevesebben házasodnak, magas
a művi terhességmegszakítások száma,
egyre több gyermek jön világra házasságon kívül, szaporodnak a válások és rövidebb ideig élnek az emberek – mindezek a
kedvezőtlen adatok Szlovákiára érvényesek, ám ott is különösképpen az ország
déli részére, a magyarok lakta vidékekre.
Ez utóbbi ténynek, mármint, hogy a kedvezőtlen adatok a zömében magyarok
lakta területekre fokozottan érvényesek,
a mélyszlovák atyafiak még örülhetnének
is. Hiszen a nemzetiségi kérdés oly módon oldható meg a legkönnyebben, hogy
az adott régiókat szándékosan leépítjük,
nem fejlesztjük, nem teremtünk munkahelyeket, s akkor a fiatalok külföldre
való elvándorlása, munka utáni szlovák
környezetbe való költözése, majd ottani
beolvadása, az öregek részben az egész-

ségügyben uralkodó áldatlan állapotok
miatti kihalása, az itthon maradó fiatalok
gyermekvállalási kedvének csökkenése
előbb-utóbb meghozza a várt eredményt.
Csakhogy ez a helyzet Szlovákiára és
magukra a szlovákokra is visszaüt, mert
a statisztikai adatok az egész országra vonatkozóan megelehetősen kedvezőtlen jövőképet festenek. A nyugdíjrendszer szakemberei régóta kongatják a vészharangot,
hogy nem lesz, aki a mostani generációk
nyugdíjaira keressen, bár ez a megfogalmazás sántít és igazságtalan, mert minden
generáció a saját nyugdíjáért dolgozik, s
igazán nem tehet arról, hogy az általa befizetett összegnek nyoma vész addigra, mikorra számára nyugdíj lenne belőle.
A statisztikai adatok tehát ismét önmagukért beszélnek, csak az a baj, hogy éppen
azokat aggasztják a legkevésbé, akiket
pedig azért választott a nép, hogy az ilyen

jelenségek ellen tegyenek. Ők viszont
sajnos elfelejtik, hogy Szlovákia nemcsak Pozsonyból és közvetlen környékéből áll, s hogy annak a legeldugottabb
szeglete is figyelmet érdemelne, tekintet
nélkül az ott élők nemzetiségi összetételére. Ugyancsak közömbös számukra,
hogy csak egy élhető országban, legalább
viszonylagos biztonságban éreznek hajlandóságot az emberek a családalapításra, gyermekvállalásra, s hogy a rossz gazdasági helyzet, a magas munkanélküliség
növeli a halandóságot, az öngyilkosságok, a tönkrement és válással végződő
házasságok számát, az abortuszok számát, s hogy mindezekért közvetve bizony
ők felelősek, akik választási ígéreteikben
nem ezt ígérték, s akik majd a következő
kampány során nem átallják pofátlanul
éppen ezt a témát „meglovagolni”...
-nkzs-

Immár hagyomány Ógyallán, hogy Jókai Mór mellszobránál emlékezik meg
a város lakossága 1848 márciusáról.
Idén az ünnepi beszédet Basternák Ildikó polgármester mondta el, majd Kovács Csomor Endre tartott történelmi
áttekintést. Míg a polgármester a fiatal hősök bátorságát és önfeláldozását
méltatta, Kovács Csomor Endre a soknemzetiségű forradalom egységes hitét,
napjainkban pedig a felvidéki magyarság megosztását előtérbe helyezők árulói mivoltát emelte ki. A koszorúzáson
elhelyezték az emlékezés virágait a hagyományőrző lovagrendek képviselői
is, majd a városi kultúrházban került
sor egy gazdag emlékező műsorra.

Február havi nyertesünk:
Virágh Rozália naszvadi olvasónk, aki könyv
jutalmát szerkesztőségünkben veheti át!

Támogatásukat kérjük!
Felhívjuk szíves figyelmét,
hogy az adóbevallást készítő
természetes és jogi személyek,
valamint az alkalmazottak
is felajánlhatják jövedelemadójuk 2 %-át (1,5 %-át) a
bejegyzett civil szervezetek
részére. A Podunajsko-Dunatáj Polgári Társulás is
szerepel ezen bejegyzett civil
szervezetek jegyzékén és tiszteletteljes kérelemmel fordul
mindazokhoz, akik ezúton is
szeretnék támogatni a Dunatáj regionális hetilap megjelenését. Ezt a 2014-es évre szóló
adóbevallás benyújtásakor
tehetik meg oly módon, hogy

a Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej (právnickej)
osoby részben a megfelelő
összegen kívül a következő
adatokat tüntetik fel:
IČO: 42201527
Právna forma:
Občianske združenie
Obchodné meno:
Podunajsko-Dunatáj
Sídlo:
Slnečná ul. 565/36,
945 01 Komárno
Támogatásukat előre is
köszönjük!
A Podunajsko-Dunatáj
Polgári Társulás
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Egyenjogúság

– de nem a fizetés terén

Hűen március
szelleméhez
Klapka és Jókai városban is méltóképen megemlékeztek az 1848/49-es magyar forradalom
és szabadságharc kitörésének 167. évfordulójáról. Kevésbé ismert tény, hogy az osztrák seregek által körülzárt és ostromolt Komáromban már a pesti forradalom első évfordulóján,
1849. március 15-én megemlékeztek a fővárosban lezajlott forradalmi eseményekről, amelyek az önálló államiságért és nemzeti létért, a szabadságért vívott harc kitöréséhez vezettek. A város polgárai és a honvédsereg katonái a csatazaj közepette kézbe vehették és nagy
figyelemmel olvasták a Rózsafi Mátyás által szerkesztett napilap, a Komáromi Értesítő 1849
március idusán kiadott ünnepi különszámát, amelynek a szerkesztője a következő mondattal indította vezércikkét: „Üdvözöllek imádott, vérben fürdő magyar hazám, e nagy napnak
nevében!”
Komárom lakossága tehát a
kezdetektől fogva megünnepelte 1848. március idusának
évfordulóját, s tette ezt még
olyan vészterhes időszakban
is, mint a szabadságharc eltiprását követő Bach-korszak,
a trianoni békeszerződést követő 1919-es impériumváltás
esztendeje, illetve az 1945 és
1948 közötti időszak, amikor
az éppen aktuális hatalom
szigorúan tiltotta az efféle
nyilvános megemlékezéseket,
amelyeknek a színhelye mindenkor a Klapka-szobor, majd
a Kultúrpalota előterében álló
Jókai-szobor volt. Ezeknek
a hagyományoknak a szelle

mében került sor az elmúlt vasárnap az 1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc
167. évfordulójának az ünnepségére. A nagy számú ünneplő
előtt a Jókai-szobornál Szebellai Dániel szavalatát követően
előbb Harmati Zsolt, Magyarország pozsonyi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője
olvasta fel Orbán Viktor miniszterelnöknek a határokon
túl élő magyarokhoz intézett
levelét, majd Nagy Péter katolikus pap mondott ünnepi
beszédet. A Jókai-szobornál
megtartott ünnepélyen közreműködött a Marcelházai
Hagyományőrző Népdalkör.

A virágok és koszorúk elhelyezése után a résztvevők a
Klapka térre vonultak, ahol a
megnyitó, illetve Dóczé Bálint Jonatán szavalatát követően dr. Albert Sándor egyetemi
tanár, a Selye János Egyetem
alapító rektora idézte fel 1848.
március 15-e emlékét, majd a
városban működő pártok, intézmények, kulturális és civil
szervezetek, iskolák képviselői megkoszorúzták a városvédő honvéd tábornok szobrát. Az ünnepélyen Stubendek
István karnagy vezényletével
közreműködött a Concordia
Vegyes Kar.
Kép és szöveg: (németh)

Nőnap táján sok szép gondolat
elhangzik a nők társadalomban,
családban és a munkahelyeken
betöltött szerepéről. Mindezek
a szólamok azonban hamis
felhangot kapnak azáltal, hogy
ugyanazt a munkát a nők kevesebb fizetésért végzik, mint a
férfiak. Tavaly például 22 százalék különbség volt a férfiak
és a nők átlagkeresete között,
s ez a bérkülönbség abban az
esetben is eléri a 8 százalékot,
ha azonos beosztásban dolgozó
férfiak és nők keresetét vetjük
össze. A bérkülönbség természetesen a nyugdíjak összege
közötti különbségeket is eredményezi, az öregségi nyugdíjak esetében a két nem közötti
különbség átlagosan 90 euró,
ami ugyancsak nem kis összeg.
Ha mindehhez hozzászámítjuk, hogy egy nőnek a munkája
mellett (ha van) a gyermeknevelés, a háztartás vezetése terén
is helyt kell állnia, s ugyanazért
az elvégzett munkáért csak
azért jár neki kevesebb pénz,
mert történetesen nőnek született, akkor bizony van mit köszönni így nőnap táján.
Bár azt hiszem, a legtöbben
elengednék a nőnapot és az
ilyenkor elpuffogtatott frázisokat, ha végre valóban
egyenjogúként élhetnék mindennapjaikat…
-zsu-

Bekeményít
adósaival szemben
az RTVS

Több mint 100 ezer adóst tart
számon az RTVS, akik nem
fizetik az üzembentartási díjat. 2008-tól érvényes az a
törvény, melynek értelmében
az áramszolgáltató fogyasztójaként nyilvántartott minden
személy köteles koncessziós
díjat fizetni a közmédiának.
Ettől azt várták, hogy nagyobb bevételhez jusson a
közmédia, ám ezzel szemben
évről évre nő a nemfizetők
száma. Ezt megelégelve az
RTVS első körben levélben
szólítja fel a tartozókat az
üzembentartási díj fizetésére,
majd, amennyiben nem jár
eredménnyel, végrehajtáshoz
folyamodik. A koncessziós
díj egyébként havi 4,64 euró,
ennek fizetése alól csak a rokkantnyugdíjasokat mentették
fel, a többi nyugdíjas és az
anyagi
szükséghelyzetben
lévők ennek az összegnek a
felét kötelesek fizetni.

Köszönetnyilvánítások

Touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým tým,
ktorí dňa 4. marca odprevadili na poslednej ceste
v komárňanskom rímskokatolíckom cintoríne

Ladislava Alaksu,

ktorý nás opustil vo veku 77 rokov.
Smútiaca rodina
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik március 4-én elkísérték
utolsó útjára, a komáromi katolikus temetőbe
drága halottunkkat,

Alaksa Lászlót,

aki életének 77. évében távozott szerettei köréből.
A gyászoló család
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a jó barátoknak, a Rózsafűzér Társulat
tagjainak, az ismerősöknek
és mindazoknak, akik március 13-án elkísérték utolsó útjára, az ógyallai temetőbe
a szeretett édesanyát, testvért, nagymamát
és dédnagymamát,

Krkan Józsefnét,
szül. Gogola Máriát,

aki rövid szenvedés után,
életének 90. évében adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte szavait,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Március 15-i megemlékezés Csicsón

Csicsón március 14-én, szombaton 14 órakor kezdődött
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának megünneplése a Magyarnak maradni emlékparkban.
Ledeczky Réka szavalatát követően Földes Csaba, Csicsó
község polgármesterének ünnepi köszöntője következett.
Az emlékezés koszorúinak elhelyezése után a jelenlévők átvonultak a kultúrházba, ahol Komjáthy Dorka szavalata után a csicsói
fiatalokból álló Grandioso zenekar koncertjére került sor. A forradalommal, szabadságharccal és a magyarságtudattal kapcsolatos dalok nagy sikert arattak. Utána „A menlevél, mely életet
ment…” címmel a Csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda
egykori és jelenlegi tanulóinak műsorát tekinthette meg a közönség. A bevezetőben Nagy Edit tanárnő részletet olvasott fel Jókai
Mór A tengerszemű hölgy című regényéből, s azt is elárulta, hogy
az általa összeállított és rendezett műsor középpontjába Jókai Mór
és Laborfalvi Róza kibontakozó szerelmét állította. Valószínűleg
kevesen tudják, hogy az ünnepelt színésznő 1848. március 15én, Katona József Bánk bánjának az előadásán találkozott a nála
nyolc évvel fiatalabb Jókai Mórral, egy kokárdát tűzve a férfi ka-

Hypopôžička
na čokoľvek
•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
•Vedenie úverového účtu zadarmo
•Garantované splátky až do konca splácania
•Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku
Nie je úrok ako úrok!

Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)

( 0907 771 903

www.mojepozicky.sk

bátjának hajtókájára. A tánccal, megkapó zenei aláfestéssel, pergő párbeszédekkel és a Nemzeti dallal kibővített prózai történet,
valamint a szereplők lelkes játéka méltán nyerte el a közönség
tetszését.
Z. Németh István (a szerző felvétele)
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Ne hagyjuk Nyitra megye
területrendezési tervének
régiónk számára
hátrányos módosítását!

A Nyitra Megyei Önkormányzat még 2004-ben elfogadta a megye területrendezési tervét, amely számos európai uniós pályázatnál hivatkozási alapul
szolgál. 2009-ben a megyei önkormányzat azt kiegészítette, néhány hete pedig
a megyei hivatal jóváhagyásra nyújtotta be a területrendezési terv első módosítását, amelyet az egyik erre szakosodott tervezőiroda dolgozott ki.
Január 12-én a megyei önkormányzat régiófejlesztési és területrendezési szakbizottságában szembesültünk az esetenként
mély változásokkal. Tekintsük át a változásokat, amelyek – ha azokat a képviselőtestület elfogadná – térségünket igencsak
hátrányosan érintenék. A tíz évvel ezelőtt
elfogadott terv az R7-es déli gyorsforgalmi út Érsekújvárt elkerülő szakaszán
csupán a várost délről elkerülő változatot
tartalmazta. Ebben az esetben Érsekújvár
mellett Gúta, Ógyalla, Komárom Párkány és Zselíz kistérségeit is bevonná a
gazdaság vérkeringésébe. Ez nemcsak az
említett agglomerációk, hanem az egész
térség gazdasági fellendülését eredményezné. A terv 2009-es kiegészítésében
megjelent a várost északról elkerülő változat is, amely Tótmegyer, Nagysurány,
Podhájska érintésével haladna tovább
keleti irányban. Az eredeti nyomvonalon
az út jelentősége 5 város agglomerációja
számára lenne kézenfekvő, míg az északi nyomvonalon 1 város agglomerációját
vonná be a közlekedés vérkeringésébe. A
megye területrendezési tervének a megyei
hivatal által benyújtott 2015-ös javaslata
az eredeti verziót már nem tartalmazza,
csupán az Érsekújvárt északról elkerülő út
megépítésével számol. Ráadásul a Surány
irányába vezető elkerülő út csupán húsz
kilométerre lenne az R 1-es gyorsforgalmi
út nyitrai leágazásától, amire véleményem
szerint nincs szükség, hiszen a gyorsforgalmi utak ilyen sűrűségére még a jóval
fejlettebb országokban sincs példa. Ez
szemben állna az Európai Unió törekvéseivel is, amelyek szerint minél több agglomerációt kell csatlakoztatni a gyorsforgalmi úthálózathoz. A déli elkerülő ezt a
célt szolgálná szemben az északival, amit
a megyei hivatal javaslata tartalmaz. Érsekújvár város területrendezési terve is a
déli irányú elkerülővel számol, hiszen a
járási székhely déli részén találhatók az
ipari létesítmények és a jelentősebb lakótelepek. A komáromi gépkocsivezető
számára sem mindegy, hogy a jövőben
15 perc alatt juthat el a gyorsforgalmi
útra, avagy Érsekújváron áthaladva, fél
óra alatt. A párkányiak számára sem közömbös, hogy huszonöt perc alatt jutnak-e
el a gyorsforgalmi útra, amely a jövőben
Bajcsnál húzódna, avagy Érsekújváron
keresztül haladva, háromnegyed óra alatt.
2004-ben a Zsolna és Párkány közötti terület polgármesterei aláírásukkal is
támogatták azt a petíciót, amely a Zsolna-Garamszentkereszt-Léva-Zselíz-Párkány irányú R 3-as, déli gyorsforgalmi út
megépítését szorgalmazta. Az észak-déli
irányú gyorsforgalmi út vonatkozásában
Nyitra megye területrendezési tervébe
értelemszerűen ez a változat került. Hiszen a gazdaságilag nehéz helyzetben
levő Garam menti térséget – Lévától
egészen Párkányig – kedvezően érintené.
A leszakadó térség gazdaságfejlesztése
Nyitra megye alapvető érdeke. A területrendezési terv 2009-ben történt kiegészítésekor a tervbe iktatták az út másik
változatát, amely Zólyom-KorponaIpolyság érintésével húzódik. A megye
területrendezési tervének mai javaslata
viszont az eredeti változattal immár nem
számol, csupán az utóbbi nyomvonallal.
Az R7-es és az R3-as gyorsforgalmi utak
eredeti nyomvonalának megtartása céljából a megye új területrendezési tervéhez
módosító indítványt kezdeményeztem.
Varga János, Csata polgármestere hasonló módosító indítványt kezdeményezett
az észak-déli út eredeti nyomvonalának
meghagyása végett a megye területrendezési tervében. Itt kell megemlíteni,
hogy 2006-ban sikerült elérnünk: a közlekedési tárca három variánsban gondolkodjon – Garamszenbenedek-Léva-Zselíz-Párkány, Zólyom-Korpona-Ipolyság,
végül pedig a Garamszentbenedek-Léva-Ipolyság – variánsokban. Majd a
legtapasztaltabb szlovákiai közlekedési
tervezőiroda környezethatási, gazdasági
és társadalmi-szociális összehasonlító

tanulmányt készített a három változatról.
Mindhárom összehasonlításban a Garam
mentén húzódó változat lett a legelőnyösebb, ráadásul a második változatnál Korpona térségében Natura 2000-es
érintettség van. Ezen felül Szlovákia és
Magyarország között évek óta hiányzik a
megállapodás e nyomvonal határmetszési pontjáról. Teljesen nyilvánvaló, hogy
a korszerű utak gazdasági felhajtóereje
Nyitra megyében sokkal kézenfekvőbb
az első változatnál, hiszen 70 km hosszúságban húzódna végig a Garam mentén,
leszakadó, hátrányos helyzetű térségben.
Míg a második változat csupán 12 km
hosszúságban érintené a megyét, igaz,
szintén leszakadó, hátrányos térségben.
Nyitra megye területrendezési tervének
figyelembe kellene vennie a megye gazdasági és társadalmi fejlődésének programjában illetve a megye vidékfejlesztési
stratégiájában foglaltakat. Mindkét hos�szú távú terv elsősorban a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek felkarolásával,
gazdaság-fejlesztésével és közlekedési
infrastruktúrájuk korszerűsítésével próbálja megoldani a megye szociális, társadalmi gondjait. Az utóbbiakat vegyük
komolyan, ne legyenek azok üres, semmitmondó papírkötegek! Míg Surány
környékén a munkanélküliség aránya 8
százalék körüli, addig Komárom, Párkány és Zselíz környékén 20 százalék
körüli vagy azt meghaladó. Igaz, a másik
oldalon a gyorsforgalmi utak megépítésével felgyorsul a bevándorlás és a lakosság vegyülése. El kell dönteni, 2015-ben
és azt követően melyik ránk leselkedő
veszély erőteljesebb. A végleges leszakadás, elszegényedés vagy a bevándorlás
veszélye.
Módosító javaslataink tehát nem politikai, szigorúan szakmai módosítások,
megalapozott érvekkel alátámasztva.
A terv véleményezési folyamata 2015.
január 12-én elkezdődött és január 31ig tartott. Kezdeményezésünk hatására
a szűk három hét alatt számos önkormányzat, szakmai és civil társulás is
benyújtotta mindkét módosító javaslatát a Nyitra Megyei Önkormányzat
Hivatalába. Csendben, bölcsen, mindenféle felhajtás nélkül.
Az Ipoly-hidak tekintetében is módosítási indítványt kellett szorgalmazni,
hiszen a 15-20 éve kezdeményezett
három új határátkelő (Helemba-Ipolydamásd,
Ipolypásztó-Vámosmikola,
Ipolyvisk-Tésa – ebből két új Ipoly-híd)
mellett az új tervben az Ipoly alsó folyásán megjelent egy negyedik határátkelő
is: a Kiskeszi és Ipolytölgyes közötti új
híd.
A megye területrendezési tervének javaslatában megtalálható a szőlészetről
és borászatról szóló alfejezet is. Míg
a Nyitrai Királyi Borút tekintetében a
tervben felsorolják a régióhoz tartozó
településeket, addig a Dél-Szlovákiai
Borkörzet tekintetében már nem, a borkörzetünket elintézték egy félmondattal. Emiatt a tervben itt is javasoltam
a borkörzetünkhöz tartozó települések
tételes felsorolását. Szerencsére, számos önkormányzat, szakmai és civil
társulás ez utóbbi módosító javaslatokat is támogatta, majd elküldte a megyei hivatalba.
Vannak, akik szkeptikusak, szerintük
az államigazgatás úgysem fogadja el
módosításainkat. Hogy mit akar az államigazgatás? Tudjuk, ám 2016 után
a célok változhatnak állami szinten is.
Mi meg önkormányzat vagyunk, tehát
csak tudjuk, mi megyénk alapvető érdeke. A megyei szakbizottság január
12-i ülésén teljes létszámban voltunk,
vagy huszonöten. Érveim ellen egyetlen képviselő sem szólalt fel a szlovák
koalíció tagjai közül. Talán érezték,
hogy valóban a megyénk érdekében
szólaltam meg minden esetben.
Farkas Iván, Nyitra megyei
képviselő, az MKP frakcióvezetője

A Szent Rozália emlékparkban álló millenniumi kopjafánál vasárnap délelőtt kezdődtek Gútán a március 15-i emlékműsorok.
Előbb Horváth Árpád polgármester, majd Koczkás Beáta, az MKP
városi elnöke idézte fel a 167 évvel ezelőtti fiatalok lelkesedését és
szabadságvágyát. Mindketten párhuzamot vontak a márciusi ifjak
elképzelései és napjaink lassan alakuló demokráciája között, példaként állítva a soknemzetiségű szabadságharcot a békés egymás
mellett élésre. Az ünnepség keretében ünnepi istentiszteletre került
sor, ahol Simon Ilona református lelkész hirdetett igét. Prédikációjában a fiatal szabadságharcosok önfeláldozása és mindennapjaink
szabadságigénye között vélt hasonlóságot felfedezni. Újdonságként,
délután a vmk előtt volt családi program, amelynek keretében nagysikerű műsort adott a Kis-Duna Menti Rockszínház is.

A polgármester visszahívta
az ógyallai városi
rendőrparancsnokot
Basternák Ildikó ógyallai polgármester saját hatásköréből adódóan javasolta a korábbi városi rendőrparancsnok, Botoš Marián visszahívását a képviselőtestületnek. A
képviselőtestület a javaslatot elfogadta és
Schwarz Ferencet nevezte ki ideiglenes parancsnoknak.
Basternák Ildikó pol- áttekinthetőbb legyen,
gármester ezzel a dön- s ez a testület elsősortésével azt szeretné ban a közfegyelem beelérni, hogy a városi tartását és a polgárok
rendőrség
munkája biztonságát szolgálja.

Ismét nyitott
a 2. nyugdíjpillér
Amióta 2005-ben létrehozták a kétpilléres myugdíjrendszert,
immár negyedszer nyitják meg a 2. pillért. Közel másfélmillió
pénztártag összesen 6,6 milliárd eurós összvagyona a „tét”,
három hónapon keresztül közülük igyekeznek minél többet
meggyőzni a maradás, illetve a kilépés helyességéről.
A kormányfő szerint közülük
egymillió embernek nincs keresnivalója a rendszerben, mivel csak ráfizetnek, az ellenzék
szerint azok száma, akiknek
megéri kilépni, ennél jóval kisebb. Erős kampány várható
tehát, az érintettek már az elkö-

vetkező napokban levelet kapnak a Szociális Biztosítótól,
ebben megpróbálják rábírni
őket a 2. pillérből való kilépésre, melyből azonban nemcsak
kilépni, hanem belépni is lehet.
Az érintetteknek egyébként június 15-ig kell dönteniük.
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Növényvédelem

AMIT A METSZÉSRŐL TUDNI ILLIK

Minden növény más és más,
mégis vannak olyan tulajdonságaik, amelyek alapján tudni
lehet, hogyan célszerű metszeni őket. A gyümölcstermő
fák és bokrok metszése különösen fontos, mert a helyes
metszésen az évi gyümölcstermés is múlhat.
Tavaszelőn a kertészkedőknek a legtöbb gondot – a
permetezések mellett – a fás
növények
télvégi-tavaszi
metszése okozza. Sokan félve
fogják kezükbe a metszőollót,
mert attól tartanak, hogy valami jóvátehetetlen hibát követnek el egy száraz ág vagy egy
túlságosan erősen növekedő
vessző eltávolításával. Szeretném megnyugtatni az aggodalmaskodókat: a Természet korrigálja az Ember által
elkövetett hibákat. Nekünk az
a feladatunk, hogy sajátítsunk
el néhány egyszerű és kön�nyen követhető alapszabályt,
alkalmazzuk azokat és a többit meghozza majd a gyakorlás és a szerzett tapasztalat.
A gyümölcsfák, a gyümölcstermő bokrok, a szőlőtőkék,
a rózsabokrok, a díszfák és
díszbokrok metszésének sokféle rendeltetése és hatása
van. Metszéssel neveljük ki a
fák és egyéb növények termőfelületét, hogy minél több és
szebb, ízletesebb gyümölcsöt
érleljenek, hogy ellenálljanak
a nyári viharoknak és a téli
hó, dér, zúzmara terhének.
Metszéssel érjük el, hogy a
fák és bokrok hosszú életűek
legyenek, sokáig szerezzenek
örömet annak, aki ültette és
gondozta őket. A metszés elősegíti a kártevők és betegségek elleni sikeres védekezést,
hatékonyabbá teszi a permetezést. És persze esztétikai

célokat is szolgál, hiszen metszéssel lehet csinos, kedvünkre
való fákat, bokrokat, szőlőlugasokat kialakítani.
A metszés három alapszabálya – amelynek ismerete nélkül
valóban nem szabad hozzálátni
ehhez a munkához – a következő:
1. A megmetszett vessző, gally
vagy ág annál erősebben fog
növekedni, minél rövidebbre
metszettük. A gyengén vis�szametszett (azaz hosszúra hagyott) vesszők rövid hajtásokat fejlesztenek, míg az erősen
visszametszettek (azaz rövidre
vágott) vesszők több és erősebb növekedéssel reagálnak a
beavatkozásra.

metszéssel lehet megakadályozni, vagy legalább késleltetni.
3. Az eredményes terméshez szükséges tudni, hogy
a vízszintesen álló vesszők
gyengén növekednek, de
gyümölcsöt, virágot hoznak.
A függőlegesen, meredeken
álló vesszők erősen növekednek, de kevesebbet teremnek.
E három szabály ismereté
ben már nagy hibát nem
követhetünk el. De az ügyes
metszéshez némi gyakorlat
és tapasztalat is szükséges.
Ennek megszerzése pedig

2. A visszametszett ág vagy
vessző csúcsához közel levő
rügyekből erős, a lejjebb álló
rügyekből rövidebb és gyengébb hajtások keletkeznek.
Ebből következik, hogy a
gyümölcsfák koronájának felkopaszodását, a rózsabokrok
felnyurgulását is szakszerű

a kertészkedőknek örömet
szerző kerti munka által történhet. Néhány nap múlva
pedig én is folytatom ezt az
írást és kitérek majd benne a
metszés megfelelő idejére és
eszközeire, illetve az egyes
növényeknél
alkalmazott
metszési stratégiákra is.

A rejtvényben Arthur Schopenhauer idézetének folytatása található:
Az egészség nem minden, ... folytatás a rejtvényben.
A márciusi megfejtéseket
április 10-ig kérjük eljuttatni

a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno,
ill. e-mail cím: dunataj@zoznam.sk

HASZNÁLT ÉS
ÖREG AUTÓK
LIKVIDÁLÁSA

* A kocsi kijelentéséhez
szükséges iratok ügyintézése
* ingyenes elszállítás
* készpénzfizetés a helyszínen
*A KN-es rendszámú
gépkocsikat töröltetjük
a rendőrségi nyilvántartásból

Tel.: 0908 188 115

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Úgy érezheti, soha nem gyakorolt még ilyen nagy nyomást önre a környezete, elsősorban szűkebb családja. Mintha mindenki az ön életét szeretné rendbe tenni
vagy csak ön lenne az, aki nem boldogul egyedül és akinek segíteni
kell a legegyszerűbb ügyekben és döntésekben is.
HALAK (február 21. – március 20.) Nincs most önben elég felelősségérzet, egyszerűen nem bír az anyagiakkal, illetve üzleti
ügyekkel foglalkozni. Bármi más jobban érdekli ennél, ezért öntudatlanul ugyan, de bármibe beleveti magát, csak ne kelljen üzleti
kérdésekben döntenie. Egy ideig még halogathatja, de nem sokáig!
KOS (március 21. – április 20.) Tisztázódnak pénzügyei. A
bolygók zöme most az értelmet erősíti önben, ezért kritikusan
szemléli lehetőségeit és józanul választja ki célját és a cselekvés módját. Fékezze meg türelmetlenségét, akkor jó esélye van
arra, hogy realizálja terveit, feltéve, hogy nem módosítja őket
napról napra.
BIKA (április 21. – május 20.) Elég egy kicsit megerőltetnie magát
és máris sok mindent elérhet. Tettereje nagyon hatékony keveréket alkot gyakorlatias hozzáállásával, így különösen szakmai téren érhet el
sikereket. Ez a hét érzéki örömökben is gazdag lesz, amire ön most
különösen fogékony!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ne menjen bele ezen a héten ellenséges helyzetekbe! Ha csak teheti, térjen ki mindenféle konfrontáció elől,
még akkor is ha ezért esetleg gyávának tarthatják. Hosszú távon sokkal
többet nyer, ha a másik saját maga döbben rá, hogy mennyire helytelenül viselkedett önnel szemben.
RÁK (június 22. – július 22.) Kellemes meglepetéseket tartogat
ez a hét, ha nyitott szemmel jár és észreveszi az élet apró szépségeit és örömeit. Ossza meg ezeket az élményeket kedvesével is.
Élvezzék együtt a pihenést és nyugodtan halasszák a jövő hétre
minden tennivalójukat és feladatukat.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha nem érzi magát
csúcsformában, igyekezzen ezen a héten a legegyszerűbb módszerek egyikével feltöltődni, mégpedig finom ételekkel. Gondosan
válogassa meg, hogy mit fogyaszt és mennyit. A bőség inkább a
minőségre és a változatosságra vonatkozzon, ne a mennyiségre!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kellemesen töltheti ezt a
hetet, ha időt szakít barátaira. Látogassanak el együtt egy fürdőbe
és élvezzék a forró víz és a kezelések jótékony hatását! Egy alapos
masszázs nem csak a fizikai kondíciójának tesz jót, hanem a lelkének is megadja a kellő kényeztetést és ápolást.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Érdemes mostanában valamivel visszafogottabbnak lennie, mint általában, mert könnyen kiszaladhat a száján olyasmi, amit egyrészt nem gondol igazán komolyan,
másrészt a másik nem szívesen hall, így azután nem is tud egykönnyen
megbocsátani. Mindig gondolja végig mondandóját, mielőtt megszólal!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha egyedül szeretne
lenni egy ideig, nyugodtan mondja meg kedvesének. Ezt sokkal
könnyebben megérti, mint ha azt tapasztalja, hogy ön kivonja magát minden közös programból és ok nélkül visszavonul, hiszen így
akaratlanul is önmagában keresi a hibát.
NYILAS (november 23. – december 21.) Bármilyen nagynak is érzi a
problémát, és bármennyire meg van róla győződve, hogy nem mondhatja meg az igazat, mégse hazudjon. Most csak rontana a helyzeten,
ha kiderülne, hogy nem volt őszinte. Próbálja meg valahogy elérni,
hogy kompromisszumot találjanak.
BAK (december 22. – január 20.) Nem veszi komolyan párja
panaszait, így egy idő után már nem önnek mondja el, hogy mi
nyomja a szívét, hanem a barátainak vagy barátnőinek. Így talán
könnyebb az élete, de hosszú távon fontos dolgokról maradhat le
és egy idő után nem fogja érteni, hogy mit miért tesz.
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Március a könyv hónapja!

AZ ÖN ÚJ
DINAMIKUS
STÍLUSA

Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

Rapid kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása:
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Illusztrációs fotó.
Ingyenes téli kerék akciónk a 2015. 3.31-ig raktárkészletünkbol eladott autóinkra vonatkozik

* Nemesócsai fagylaltozóba elárusítónőt keresünk. Tel.: 0915
401 254.
* Maliar – šikovné ruky – pekné
steny! Tel.: 0905 365 661
* Predám automatickú pračku.
Cena dohodou. Tel. : 0903 936
659.

* Predám detskú váľandu s
operadlom. Cena s dohodou.
Tel.: 0903 936 659.

A szlovák nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

WALDEK

* Eladó kétszobás, első emeleti,
felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. :
035/3810674 (7 órától), 035/777
8724.

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

ŠKODA Rapid Spaceback, letisztult vonalak, dinamikus dizájn, tágas belső és ezen felül még:
› 4-éves garancia › téli abroncsok ingyen › Finanszíroás egyesre 111€-tól havonta
Ajánlatunk minden ŠKODA modellre érvényes. További információ a legközelebbi kereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

GARANCIA

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
www.heloro-cars.sk
Hadovská cesta
Tel.: 035/ 774 08 60
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail:

ÉVES

profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

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. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

GALERIA
FOTOSZALON

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

s. r. o.

e-mail:
galeriafoto. kn@gmail. com

Bejárati ajtók
már

77, 41 eurótól

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

(2 332 Sk)

Beltéri ajtók
már

39, 83 eurótól
PVC ajtók és ablakok

Máte dlhy? Nesplácate?
Hrozí Vám egzekúcia,
dražba?
Végrehajtás
és árverés fenyegeti?

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno

P O MÔŽ E M E V Á M !
Prvá oddlžovacia s.r.o.
 Komárno 
Tel.: 0908 793 296

035/7726 466
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
Nemzetközi fuvarozásra
sofőrt keresek
C + E jogosítvánnyal.
Tel.: 0905 400 251.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905 414
437.
* Elektrikár – villanyszerelés. Tel.:
0908 415 657.

Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C+E jogosítvánnyal.

Tel.: 0905 606 252.

* Eladó 5 q kukorica. Tel.: 0907
707 681.
* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék öt színben 3,50 euró/db.
Tel.: 0903 153 602, 0903 153 603.
* Árpa és búza eladó. Tel.: 0905
158 925.
* Eladó családi ház Bátorkeszin 40-áras telken, irányár 8 900
euró, törlesztés is lehet. Tel.:
0908729612

* Bérbe adó garzonlakás Komáromban. Tel.: 0908 151 463.
* Eladó kétszobás családi ház
Keszegfalván. Tel.: 0905 383 432
(16 óra után).

Hétszemélyes
minibuszokkal
belföldi és külföldi utakra
való szállítást vállalok
(repterek, stb.).

A minibuszok bérelhetők is!
Tel.: 0917 519 104.
* Kiadó teljesen berendezett, nagyméretű garzon balkonnal, konyhával (TV+SAT)
Komárom központjában. Tel.:
0905177880.
* Komáromban, a Vág partján
nyaraló eladó. Tel.: 0905 468
674.

Újra indult a börze
Komáromban,
a Vár piacon!

Tel.: 0903 762 511.

Annam Centrum Kft.
tudatja az érintettekkel, hogy
2015. március 21-én 12 órakor
a piaci asztalok ár verésére
kerül sor
a Matica slovenská
komáromi székházában.

* Eladó Gútán búza (14 euró/q),
árpa (17 euró/q), vagy megegyezés szerint. Tel.: 0940 211 349.
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MŰSORAJÁNLAT
március 21-től 27-ig

M1

SZOMBAT

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, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25 TV2
matiné, 10.30 Szerelem és
egyéb katasztrófák (amer.angol), 12.20 Tűsarok, 12.50
Villám Spencer, a karibi őrangyal (amer.), 13.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.50 Házibuli (francia),
18.00 Tények, 19.00 Jurassic
Park (amer.), 21.40 Apádra
ütök (amer.), 23.55 Eszeveszett küzdelem (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.00 Kalandor, 12.50 Street Kitchen,
13.20 Családom és egyéb
emberfajták (amer.), 13.55 A
nagy svindli (amer.), 14.45
Glades (amer.), 15.55 Menekülés a rejtelmes szigetről (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.20
Táncoló talpak 2 (amer.),
21.05 Red (amer.), 23.15
Legénybúcsú (amer.), 1.25
Kíméletlen bosszú (amer.)

RTL II

10.40 A harc törvénye
(amer.), 11.40 Kalandok Sohaországban (angol), 15.00
Az első millióm története,
16.00 Nyomtalanul (amer.),
17.00 Tökéletes célpont
(amer.),
18.00
Érintés
(amer.), 19.00 CSI: Miami
(amer.), 20.00 A testvériség
(amer.), 22.00 A belső ellenség (amer.), 23.00 Kalandok
Sohaországban (angol), 2.20
A belső ellenség (amer.)

M2

12.45 Állatkert a cipősdobozban, 13.15 Született
kémek, 14.30 Szófia hercegnő, 16.00 Állati portrék, 18.30 Mesék Mátyás
királyról, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Akvárium (angol), 0.40
MR2 Szimfonik

Duna tv

10.25 Belle és Sebastien
(francia), 11.30 Csodabogár,
13.45 Labdarúgómérkőzés,
16.10 A világörökség kincsei, 16.30 Szeretettel Hol�lywoodból, 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó, 19.30
Nero Wolfe rejtélyei (olasz),
21.15 Aranyszem (angolamer.), 23.25 Hobo és bandája, 0.35 Titkolt titkosügynök (francia)

Duna World

11.00 Útravaló, 12.20 Nótacsokor, 13.45 Nők, 15.30
Fapados szerelem (magyar),
17.30 Magyar szentek és
boldogok, 17.55 Nekem ne
lenne hazám?, 18.55 L’art
pour L’art, 19.50 Linda (magyar), 20.45 Ybl 200, 21.00
Híradó, 22.20 Ridikül, 23.05
Útravaló

Pozsony 1

13.35 A kaméliás hölgy
(olasz), 16.50 Hétvége,
17.20 Építs házat, ültess
fát!, 18.30 Taxi, 19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.15 Igaz történetek, 21.45 Talkshow, 22.35
A kaméliás hölgy (olasz)

Pozsony 2

14.30 Bajnokok Ligája Magazin, 14.55 Kapura, 15.40
Farmereknek, 16.05 Tesztmagazin, 16.20 Idősek klubja, 16.50 Jégkorong, 19.30
Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 20.55 Őrangyalok, 21.30 Véres mese
(jugoszláv)

Markíza tv

10.55 Lépésről lépésre,
11.50 Arrow, 13.45 A herceg és én (amer.), 15.35
Egy kicsit szexi (amer.),
17.35 Szomszédok, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Macsók Vegasban (amer.), 22.40 Likvidátor (amer.)

JOJ TV

13.40 Bolondos olimpia
(amer.), 15.50 A vámpír
inas (amer.), 18.20 Talkshow, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó,
20.30
Egyelőre együtt, egyelőre élve
(amer.), 23.00 A háború virágai (amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25
TV2-matiné, 10.30 Stílusvadász, 11.30 Jurassic
Park (amer.), 13.55 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.55 Apádra ütök (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Shrek
2 (amer.), 20.55 Az első 50
randi (amer.), 23.05 Pszycho 3 (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.15
A Muzsika Tv bemutatja,
13.20 Családom és egyéb
emberfajták (amer.), 13.45
Balhé Bronxban (amer.),
15.30 Túl közeli rokon
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.50
Avatar (amer.), 22.45 Élő
fegyver (amer.), 1.15 Bunkó
vagyok, így hódítok (amer.)

RTL II

11.10 Testvériség (amer.),
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes,
19.00 Doktor Szöszi (amer.),
21.05 Minden lében négy kanál (amer.), 22.00 Heti hetes,
23.00 Doktor Szöszi (amer.),
0.50 A sors üldözöttje (amer.)

M2

12.35 Született kémek,
13.30 Táncakadémia, 13.55
Kicsi a bors, de erős, 14.35
Mr. Bean, 16.25 A rút kiskacsa, 18.25 Mesék Mátyás
királyról, 19.05 Bogyó és
Babóca, 19.15 Nyuszi Péter, 20.00 Böngésző, 21.00
Filmklub, 23.40 Magyarország, szeretlek!

Duna tv

11.00 Az utódok reménysége, 13.15 Telesport, 14.15
Ízőrzők, 14.50 Hyppolit, a
lakáj (magyar), 16.10 Szerelmes biciklisták (magyar),
18.00 Híradó, 18.35 Hogy
volt?, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 20.50 Koss uth
kifli (magyar), 21.45 Rocco
és fivérei (olasz), 0.40 Engedd el! (amer.)

Duna World

10.05 Önök kérték, 11.00
Rúzs és selyem, 12.20 Nótacsokor, 13.55 Szenes Iván
írta, 14.45 Öt kontinens,
15.20 Magyar szentek és
boldogok, 16.15 Labdarúgás, 18.35 Hazajáró, 19.05
Szép szőke szerelmünk, a
Tisza, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.20 Gasztroangyal, 22.15 Ridikül,
23.30 Magyar szentek és
boldogok

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
13.35 Agatha Christie,
15.10 Adél még nem vacsorázott (cseh), 17.00
Senki sem tökéletes, 18.15
Konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.20 Titkos életek,
21.15 A remény öble (kanadai), 22.50 Mrs. Marple
(angol), 0.25 A remény folyója (francia)

Pozsony 2

12.05 On air, 13.05 Orientációk, 13.30 Szóval,
14.40 Őrangyalok, 16.50
Jégkorong,
19.30
Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Dokumentumfilm, 21.30
Lefújva, 22.10 Terítő monogrammal (szlovák)

Markíza tv

8.00 Karate Kid 3 (amer.),
10.15 Lépésről lépésre, 11.15
Macsók a cserepadon (amer.),
13.00 Chart Show, 15.40
Üdvözlöm a dzsungelben!
(amer.), 17.50 Kulcsrakész
ház, 18.25 Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30 Tokarev (amer.),
22.40 Az elpusztíthatatlan
(amer.), 0.40 Tokarev (amer.)

JOJ TV

9.05
A
vámpír
inas
(amer.), 11.20 Őrült snowbordosok (amer.), 13.20
Egyelőre együtt, egyelőre
élve (amer.), 15.45 Penelope (amer.), 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Álomtánc
(amer.), 23.40 A hűtlen
(amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

5.05 Csapdába csalva, 6.50
Mokka, 12.00 Tények délben, 12.55 Családi titkok,
13.50
Magánnyomozók,
14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55 A macska (amer.), 17.25 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.35
Jóban Rosszban, 20.20 Éden
Hotel, 21.35 A titokzatos idegen (amer.), 23.35 Az elnök
árnyékában (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 14.10
Éjjel-nappal
Budapest,
15.25 A vihar (mexikói),
16.20 A szerelem foglyai
(amer.), 16.45 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest,
20.40
Barátok közt, 21.15 Dr. Csont
(amer.), 22.45 Döglött akták (amer.), 23.45 Magyarul
Baló Györggyel

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A nagy
ízválasztó, 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 15.35
Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 18.30 Hupikék
törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Glades
(amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

M2

11.15 Hunyormajor, 12.45
Dávid, a törpe, 13.10 Ókori
kalandok, 14.30 Geronimo
Stilton, 15.20 Caillou, 16.20
Richard Scarry, 17.50 Peppa malac, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Gyilkosság (amer.), 23.30
Életművész: Trill Zsolt

Duna tv

9.30 Szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.30 Család-barát, 13.15 Kívánságkosár, 15.20 Lola, 16.05
Charly, majom a családban,
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.30 Hölgyek öröme (angol), 20.30
Kékfény,
21.30
Bábel,
23.35 Trans Duna

Duna World

9.20 Hacktion, 11.00 Kárpát expressz, 13.15 Kívánságkosár, 15.50 Isten
kezében, 16.45 Tisza, a
magyarok folyója, 17.50
Határtalanul magyar, 18.30
Száműzött magyar irodalom, 19.00 Hazajáró, 20.00
Hogy volt?, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

10.50 Párbaj, 12.20 Nők
klubja, 13.50 A remény öble
(kanadai), 15.25 A világ képekben, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Talkshow, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
A kútfúró lánya (francia),
22.05 A mentőautó (cseh),
23.05 A gyanúsított

Pozsony 2

M1

KEDD

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

TV2

6.50 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska, 17.25 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.35
Jóban Rosszban, 20.20 Éden
Hotel, 21.35 Kasza!, 22.40
Határtalan indulat (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.40
Fókusz, 14.10 Éjjel-nappal
Budapest, 15.25 A vihar (mexikói), 16.20 A szerelem foglyai (amer.), 16.45 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 19.20 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok
közt, 21.15 Castle (amer.),
22.40 XXI. század – A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 17.05 Agymenők, 18.05
Hupikék törpikék (amer.),
18.55 A rózsák háborúja
(amer.), 21.30 Magyarul
Baló Györggyel, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.15 Ókori kalandok, 15.10
Kedvencek a világ körül,
15.25 Caillou, 16.15 Lolka
és Bolka kalandjai, 16.30
Tesz-vesz város, 17.40 Mesék Mátyás királyról, 18.45
Irány Dínóföld!, 19.20 Babar, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Twin
Peaks (amer.)

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.05 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.55
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.30 Önök kérték,
21.30 Bolondok felvonulása (francia), 0.25 Bandidos
(olasz-spanyol)

Duna World

10.55 Minden tudás, 11.20
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Utódok reménysége, 16.10 Magyar szentek
és boldogok, 17.10 Határtalanul magyar, 17.45 Kézilabda, 19.30 A rejtélyes XX.
század, 20.00 Hogy volt?,
22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Építs
házat, ültess fát!, 14.30 Igaz
történetek, 15.05 Az egészségügy, 16.25 Csalók akcióban,
17.00 Orvosok, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 Senki sem tökéletes, 21.30 Szlovák receptek,
22.05 Harc az idővel, 22.50
Törvény és rend, 23.35 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.15 Autószalon, 15.05
Fókusz, 16.00 Nemzetiségi magazin, 16.35 Hírek,
16.50 Jégkorong, 19.30 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.00
Kivételes asszonyok, 21.35
Tudományos
magazin,
22.00 A fiú volt (olasz),
23.30 És mégis forog

12.10 Élő panoráma, 13.45
A család, 15.05 Fókusz,
16.00 Ruszin magazin,
16.25 Hírek, 16.50 Párizsi
mohikánok (szlovák), 18.45
Esti mese, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő,
22.05 Talkshow, 23.15 Bársonyos terroristák

11.00 Dr. House (amer.),
12.50 Cobra 11 (német),
15.00 Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem
sírnak, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor (szlovák), 21.45
Kredenc, 22.15 A milliomos nehéz élete (amer.),
0.30 A múlt nélküli ügynök
(amer.)

10.55 A férfiak nem sírnak, 12.00 Dr. House
(amer.),
13.00
NCIS
(amer.), 14.00 Cobra 11
(német), 15.00 Két és fél
férfi, 16.00 NCIS (amer.),
17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.45 Családi történetek,
22.50 Feleségcsere

Markíza tv

JOJ TV

13.30 Castle (amer.), 14.25
Profik, 15.20 Vásárlási láz,
17.20 Tárgyalóterem, 18.10
Édes élet, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak (szlovák), 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 A háború virágai (kínai)

Markíza tv

JOJ TV

12.45 Lehetőség, 13.20 Édes
élet, 14.20 Panelház, 15.20
Vásárlási láz, 16.40 Topsztár, 17.20 Tárgyalóterem,
18.05 Édes élet, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.30 Vadlovak
(szlovák), 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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

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

6.50 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 17.25 Fiorella, 18.00 Tények, 19.35
Jóban Rosszban, 20.20 Éden
Hotel, 21.40 Blöff (amer.),
23.50
Lángoló
Chicago
(amer.)

6.55 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.35 Jóban Rossz
ban, 20.20 Éden Hotel, 21.35
NCIS (amer.), 22.35 Hawaii
Five (amer.), 23.35 Az indíték (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A
vihar (amer.), 16.20 A szerelem foglyai, 16.45 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.15
Szulejmán (török), 22.55 Házon kívül, 0.15 Spíler (amer.angol)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 17.05 Agymenők (amer.),
18.05
Hupikék
törpikék
(amer.), 19.00 Csak szex és
más semmi (magyar), 21.30
Magyarul Baló Györggyel,
22.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.10 Telmo és Tula, 13.10
Ókori kalandok, 13.40 Animália, 14.05 Hunyormajor,
15.10 Kedvencek a világ
körül, 16.10 Lolka és Bolka
kalandjai, 17.25 Bali, 18.05
Mekk mester, 18.40 Mentsük
meg a Földet!, 19.10 Nyuszi
Péter, 19.20 Babar és Badou
kalandjai, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.)

Duna tv

9.35 A szenvedélyek lángjai,
10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.00 Műkorcsolya és jégtánc -vb, 16.05
Charly, majom a családban,
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.30 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.20
Szabadság tér, 21.10 Fapad
(magyar), 22.10 Gran Hotel
(spanyol), 0.00 I love you
(francia-olasz)

Duna World

10.55 Magyar gazda, 12.30
Nemzetiségi műsorok, 13.15
Kívánságkosár, 16.15 Gyökerek, 17.15 Határtalanul magyar, 17.45 Szerelmes földrajz, 19.00 Hazajáró, 19.30
Csodabogár, 20.00 Önök
kérték, 21.00 Híradó, 22.20
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.20
Konyhám titka, 15.05 Az
egészségügy, 16.25 Csalók
akcióban, 17.00 Orvosok,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Dzsingiszkán,
22.20 A rossz anatómiája
(osztrák), 23.50 Rendőrségi
ügyosztály, 1.05 Rocca parancsnok (olasz)

Pozsony 2

14.50 Tesztmagazin, 16.00
Magyar magazin, 16.50 Párizsi mohikánok, 18.45 Esti
mese, 19.50 100 nézet, 20.00
Dokumentumfilm, 21.35 Fivérek, 22.05 Dosztojevs zkij,
23.00 Rendőrség, 23.15 Profik

Markíza tv

10.55 A férfiak nem sírnak,
12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.00
Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Chart Show,
22.35 Arrow (amer.), 0.30 A
múlt nélküli ügynök (amer.)

JOJ TV

13.20 Édes élet, 14.20 Panelház (szlovák), 15.20 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár,
17.00 Híradó, 17.20 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Vadlovak,
21.45 Panelház (szlovák),
22.50 Dr. Csont (amer.),
23.45 Gyilkosságok (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A
vihar (amer.), 16.20 A szerelem foglyai (amer.), 16.45
Dr. Tóth, 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz, 19.20 Éjjelnappal Budapest, 20.40 Barátok közt, 21.15 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 22.45
Gyilkos elmék (amer.), 23.45
Magyarul Baló Györggyel

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00
Jóbarátok (amer.), 21.30 Magyarul Baló Györggyel, 22.00
Az élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

12.10 Telmo és Tula, 13.45
Animália, 14.35 Geronimo
Stilton, 16.10 Lolka és Bolka
kalandjai, 17.10 A kis sárkány kalandjai, 18.05 Mekk
mester, 18.20 Kerek mese,
19.10 Nyuszi Péter, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Borgiák (kanadai),
23.35 Friss és máris a szemétben

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.00 Műkorcsolya és jégtánc vb,
16.40
Szerencsehíradó,
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Szívek doktora (amer.), 20.20
Szálka, 21.20 Munkaügyek, 21.45 Római helyszínelők (olasz), 23.15
Nyugattól keletre (magyar)

Duna World

10.55 Élő egyház, 11.20
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Önkéntesek,
16.15 Gyökerek, 17.15
Határtalanul
magyar,
17.45 Kosárlabda, 20.00
Szenes turné, 21.25 Gasztroangyal, 23.05 Élő egyház

Pozsony 1

11.20 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 13.50 Váratlan
találkozások, 15.05 Az egészségügy, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Csöndes
esők (olasz), 22.00 Riporterek, 22.30 Pokol, 23.55
Rendőrségi ügyosztály, 0.45
Az ajtó mögött

Pozsony 2

11.40 Élő panoráma, 12.50
Dosztojevszkij, 13.45 Fivérek, 14.45 Vadászoknak,
15.05 Fókusz, 16.00 Roma
magazin, 16.50 Párizsi mohikánok, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.05 Szuper
élet, 21.35 A család, 22.05
Távozás (cseh), 23.35 A
rendelő

Markíza tv

10.55 A férfiak nem sírnak,
12.00 Dr. House (amer.),
14.00 Cobra 11 (német),
15.00 Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 Családi történetek, 22.50 Feleségcsere,
0.00 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

12.45 Lehetőség, 13.20 Édes
élet, 14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 16.55 Híradó, 17.20
Tárgyalóterem, 18.00 Édes
élet, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak, 21.45
Összeomlás (szlovák), 22.25
Dr. Csont (amer.), 23.25
Gyilkosságok (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
6.50 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 17.25 Fiorella (amer.-mexikói), 18.00
Tények, 19.35 Jóban Rossz
ban, 20.20 Éden Hotel, 21.35
A konyha ördöge, 22.45
Frizbi Hajdú Péterrel, 23.45
Grimm (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Agymenők (amer.),
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A vihar (amer.), 16.20 A szerelem
foglyai (amer.), 16.45 Dr.
Tóth, 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest, 20.40 Barátok
közt, 21.15 Rejtőzködő fenevadak (amer.), 23.40 Magyarul Baló Györggyel

RTL II

10.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 18.05 Hupikék
törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Érintés
(amer.), 21.30 Magyarul
Baló Györggyel, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt (magyar)

M2

10.55 Geronimo Stilton,
12.10 Telmo és Tula, 13.15
Ókori kalandok, 15.45 A
kis Amadeus, 16.15 Lolka
és Bolka kalandjai, 17.15
A kis sárkány kalandjai,
19.10 Nyuszi Péter, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Camelot (amer.spanyol), 23.30 Munkaügyek, 0.00 Fapad (magyar)

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.00 Műkorcsolya és jégtánc-vb,
16.35 Magyar elsők, 17.00
Ridikül, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.35 Rocca parancsnok (olasz), 20.30 Columbo
(amer.), 21.55 King (kanadai), 22.40 Barangolás öt
kontinensen, 23.15 Forma-1

Duna World

9.15 Hacktion (magyar),
11.20 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.00 Nótacsokor,
16.15 Gyökerek, 17.15 Határtalanul magyar, 17.45 Szerelmes földrajz, 18.55 Hazajáró,
19.25 Szálka, 20.20 Muzsikál
a mozi, 21.20 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.25 Tálentum

Pozsony 1

11.20 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.00 Titkos életek, 15.00 Az egészségügy,
16.25 Csalók akcióban, 17.00
Orvosok (szlovák), 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Labdarúgás, 23.45 Senki sem tökéletes, 0.55 Talkshow

Pozsony 2

11.00 Fókusz, 12.15 Élő
panoráma, 12.55 Népdalok,
15.05 Fókusz, 16.00 Szemtől szemben, 16.50 Párizsi mohikánok, 18.45 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.05
Dokumentumfilm,
20.55
Művészetek, 21.25 Mozi,
21.55 Beszélgetés (amer.),
23.50 Cassovia Jazz

Markíza tv

10.55 A férfiak nem sírnak,
12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.00
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor (szlovák), 21.45
Családi történetek, 22.45
Halálos fegyver (amer.)

JOJ TV

13.10 Lehetőség, 13.20 Édes
élet, 14.40 Összeomlás (szlovák), 15.20 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.20 Tárgyalóterem, 18.05 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Soha ne add fel!
(amer.), 23.05 A harcos útja
(amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

március
március
március
március
március
március
március

21-én
22-én
23-án
24-én
25-én
26-án
27-én

Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Leszko László és Leszkó Zsuzsanna, a gútai Ravasz Jozef és Martina Mankovecká,
a gútai Árgyusi Gábor és Vajda Linda.

ÚJSZÜLÖTTEK

A Dunatáj receptkönyvéből

Oregánós szaftos hús

Hozzávalók:
0,5 kg bármilyen csont nélküli hús
5 evőkanál étolaj
1 csomag morzsolt oregánó
0,5 mokkáskanál őrölt gyömbér
0,5 mokkáskanál őrölt szerecsendió
1 csapott evőkanál pirospaprika
2 evőkanál kristálycukor
0,5 dl citromlé
2 dl tejföl vagy tejszín
1 evőkanál lisztsó, mustár

Elkészítése: Az ujjnyi csíkokra vágott húst az étolajon zsírjára sütjük, utána felöntjük 2-3 dl vízzel, beleszórjuk az oregánót, gyömbért,
szerecsendiót, megsózzuk és fedő alatt puhára főzzük. Még mielőtt
kész lenne, rászórjuk a pirospaprikát. A lisztet kevés vízzel simára
keverjük, majd hozzáadjuk a mustárt, citromlevet, cukrot és végül a
tejfölt vagy a tejszínt, jól elkeverjük és állandó keverés mellett a húshoz öntjük (ezzel csak addig kell főzni, amíg egy kicsit besűrűsödik,
vagyis kb. 1-2 percig).

Komáromban született: a marcelházai
Nagy Bianka és Trencsík Bence, a komáromi Kató Emily, Janíček Alma Gabriella és Szeder Hanna, a csicsói Semsei Balázs
Imre, a muzslai Hencz Amina, a nagykeszi Földes
Rebeka, a csallóközaranyosi Bereczk Borbála, a
naszvadi Csonka Bence és Vrábel Henrich, a pati
Musil Arnold és az ógyallai Čerešník Mária.

Vaníliás-tejfölös kocka
Hozzávalók:
Tészta:
40 dkg liszt
20 dkg porcukor
25 dkg margarin
1 tojás
2 ek kakaó
1 kk szódabikarbóna
Krém:
3 csom. vaníliás pudingpor
1 l tej
12 ek cukor
1 dob. 450 g-os tejföl
Elkészítése:
A tészta összegyúrása nem igényel különösebb eljárást. Egyszerűen összedolgozzuk a hozzávalókat, majd a tésztát kétfelé vesszük.
Egy tepsit margarinnal vagy zsírral kikenünk, belisztezzük. A tészta
egyik felét méretre nyújtjuk és beleengedjük a nyújtófáról a tepsibe.
Megcsináljuk a 3 csomag porból a vaníliás pudingot, majd még meleg állapotában belekeverjük a nagy doboz tejfölt. Megvárjuk, míg
langyos lesz a krém, s ekkor rákenjük a tepsiben lévő tésztára.
Kinyújtjuk a tészta másik felét is, és ezt is óvatosan ráengedjük nyújtófáról a tepsiben szétkent krémre. Betesszük a sütőbe, készre sütjük.
Megvárjuk, míg teljesen kihűl, utána szeleteljük.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Tabi László (68 éves), Augenhammer František (78 éves), Lévai Ilona (65 éves),
Domaracká Veronika (81 éves), Deminger László
(85 éves), a gútai Kelemen László (77 éves), Horjánová Julianna (64 éves) és Seregül István (68 éves),
a csallóközaranyosi Kascha Etel (95 éves) és Szarka József (92 éves).
Emléküket megőrizzük!

Wir suchen für unser
Cafe/Restaurant in Österreich (Tirol),

ab anfaug Mai 2 junge Kellnerinen (auch ungelerent) 5 oder 6 Tagewoche a 8 Stunden, Kost und
Logi frei, 1200,00 bis 1400,00 NETTO im Monat,
Deutschkenntnise erforderlich.
Bewerbung mit Foto An Email:
brunner-w@gmx.at oder tel. 0043 664 532 3344.

MEGEMLÉKEZÉs
Elmentem szeretteim,
nehéz volt már élni.
Kopogok a Jó Istennél,
bebocsátást kérni.
Búcsúzom tőletek,
nekem így már könnyebb,
Értem néhanapján
ejtsetek egy könnyet.
Örök fájdalommal emlékezünk
március 23-án,
halálának első évfordulóján
drága halottunkra,

Fűri Lászlóra
Gútán.

Emlékét örökké őrző szerettei

humorcsokor

Kovács a feleségével sétál. Egyszer csak megszólal:
– Vágj boldog és megelégedett képet!
– Miért?
– Mert ott jön az első anyósom.
– A mi házunkban van elnyomás, Jean?
– Nincs, uram.
–Akkor engem miért nyomott el az álom?

Két kannibál vacsorázik.
– Nagyon rágós ez a hús – mondja az egyik.
– Te csak ne szidd az anyámat!
Utolsó mondat:
– Ki mondta azt a hülyeséget, hogy zárlatos ez a konnektor?

APRÓHIRDETÉSEK
* Eladó tisztított lucernamag.
Tel.: 0907 578 200.
* Eladók horgászbotok, tartozékok, sporthorgászszék
(egyben). Tel.: 0910 630 578.

Kertészkedik?

A kerti kisgépeket keresse

a BV-TV-ben!

Tájak, fények

Orbán Ilona művésztanár kiállítása Izsán
Március 14-én 15 órai kezdettel az Izsai Faluház kiállítótermében mutatkozott be a közönségnek olajképeivel és akvarelljeivel Orbán
Ilona művésztanár. Az ácsi származású festőművész első alkalommal mutathatta be képeit
hazánkban, a Felvidéken.
A kiállítást Sámsonné Kómár
Gizella, az Izsa Falujáért Polgári Társulás elnöke nyitotta
meg, majd Horváth Krisztina,
közművelődési
szakember
méltatta a művész életútját.
Orbán Ilona az ácsi általános
iskola elvégzése után Győrben francia tagozatos gimnáziumban érettségizett, majd
Esztergomban és Szombathelyen a Tanárképző Főiskolán
szerzett diplomát, s vált rajztanárrá. Maximalista egyénisége vitte őt Budapestre,
az Iparművészeti Főiskolára.
Számtalan magyarországi és
franciaországi művésztelepen
gyarapította és mélyítette el
tudását, rajzművészetét.
Negyven éven keresztül az
ácsi általános iskolában és a
komáromi (Mo) Jókai Mór
Gimnáziumban évente átlagosan 600 tanulóval szerettette meg a képzőművészetet. Hitvallása: „Festészet,
művészet nélkül mindan�-

nyian szegényebbek lennék”.
Sokrétű tevékenységéből csak
néhányat említek: a megye
szaktanácsadója volt, a nemzetközi kapcsolatok ápolója, festőkurzusok, koncertek
szervezője… Nemcsak gyönyörűen fest, de csodálatos az
énekhangja is.
Képei Magyarországon, Szlovákiában, Franciaországban
és Németországban is megtalálhatók.
Ezután Izsa polgármestere,
Domin István köszöntötte a
művésznőt, s kívánt neki sok
sikert művészi pályáján.
A megnyitó hangulatát szavalat, valamint Nagy Ildikónak, az Alapfokú Művészeti
Iskola tanárának citerajátéka
és éneke tarkította. A csodálatos akvarellekhez és olajfestményekhez gratulálok, s a
művésznőnek még jó néhány
évtizedes gazdag alkotó tevékenységet kívánok.
Dr. Egriné dr. T. Szonja

RÖPLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga nyugati csoport
Komárom – Led. Rovne
(Ledniceróna) 1:1 (1:0) A lila-fehérek mindenképpen pontot szerettek volna szerezni, s
a találkozó kezdetétől kezdeményezőbbek voltak, mint a
vendégcsapat játékosai. Gólra
azonban a találkozó 28. percéig
várni kellett, amikor Bartošek
elfektette a vendégek kapuját
és megszerezte a komáromiak
vezetését. A második félidőben folyamatosan támadott a
komáromi csapat, ám mindhiába, a vendégek védelme a helyén volt. A 72. percben eléggé
furcsa helyzetből büntetőt
ítélt a játékvezető, s a
lednicerónai csapat kiegyenlített. Komárom
a bajnoki táblázat 8.
helyén áll.
IV. liga
Gúta – Nagysurány
1:0 (1:0) Az örök rivális tavaszi találkozóján
érezhető fölényben játszott
a gútai csapat. A nagysurányi
védelem mindent elkövetett,
hogy a hazai csatárok eredménytelenek legyenek, s ezt
csaknem az első félidő végéig
sikerült elérniük. A 41. percben
Magyar védhetetlen lövése a
hálóban kötött ki. A második
félidő szinte csak a nagysurányi kapu előtt zajlott, ám újabb
gól nem született. Gúta csapata
a tabella második helyén áll.
V. liga keleti csoport
Ekel – Nagykér 3:0 (2:0) A
találkozó 39. percében Mészáros, a 44. percben pedig Horváth gólja igazolta, hogy a hazai csapat jó formában van. A
találkozó 64. percében Halász
adta meg a vendégek számára
a kegyelemdöfést * Ógyalla
– Ímely 2:1 (2:1) Az ógyallaiak nem tartották tiszteletben
a tabella élén álló ímelyieket,
Pšenák már a 20. percben megszerezte a vezetést. Alig tíz
perccel később Gál még egyenlíteni tudott, viszont a 35. percben King ismét vezetéshez juttatta a gyallaiakat. A második
félidőben aktívabb volt a vendégcsapat, ám csatáraik csak
két kapufát rúgtak * Marcelháza – Dolný Ohaj 3:0 (1:0)
Szépen kidolgozott támadássorozatok jellemezték a találkozót, bár a 16. percben Gumbér
gólját követően a vendégek
elsősorban a védekezésre hagyatkoztak. Erejük a következő 45 percre kimerült, az 59.
percben Bottyán, a 79. percben
pedig Gere gólja igazolta a
marcelháziak fölényét * Naszvad – Hontfüzesgyarmat 3:1
(1:0) Igazolódott a papírforma,
mindenképpen összefogottabban, átgondoltabban játszott a
naszvadi csapat. Az első félidő
utolsó percében lőtte Molnár
A. a csapat első gólját. A második félidő kezdetén a vendégek
egyenlítettek, ám ezt követően

SAKK
II. liga – B csoport
10. forduló
Bátorkeszi – Vágbeszterce B
4,5:3,5 Pontszerző Domány és
Barczi 1, Szegi, Dolník, Berek,
Balogh és Bóna 0,5.
11. forduló
Bátorkeszi – P. Podhradie 6:2
Pontszerző Vass, Szűcs, Blaho,
Bresták és Nagy 1, Horváth,
Szeko és Gubiš 0,5.

a 72. percben Valko, majd a 83.
percben Molnár T. gólja követett * Szentpéter – Perbete 0:0
A hazai csapat minden igyekezete ellenére sem volt képes
feltörni a vendégek védelmét,
akik így pontot rabolhattak *
Járási bajnokság
17. forduló
Dunamocs – Marcelháza B
0:2 (0:0) Az első félidő kiegyensúlyozott játéka után Obložinský két gólja eldöntötte
a találkozó kimenetelét * Keszegfalva – Actív 1:2 (1:1) Közepes színvonalú mérkőzés zajlott a pályán, amikor a hazaiak
a 15. percben Novák 22
méterről lőtt szabadrúgásából megszerezték a vezetést.
Hét perccel később egy baloldali
vendégtámadás
után Nagy Jenő
mintaszerű
gólt
lőtt. A második félidő
kezdetétől a keszegfalvai
csapat enyhe fölényben játszott,
erejükből két kapufára is futotta. A 80. percben a vendégcsapat játékosa, Bagin megszerezte
a komáromiak győzelmét jelentő gólját, amit a hosszabbítás
alatt sem sikerült kiegyenlíteni
pedig a keszegfalvaiak három
nagyszerű helyzetet hagytak kihasználatlanul * Gúta B – Hetény 2:0 (0:0) Tóth büntetőjét
követően Gőgh lövése döntötte
el a találkozó végeredményét
egy támadásokkal teli, ám eredménytelen első félidő után *
Lakszakállas – Nemesócsa 0:2
(0:0) Az első félidőben még becsülettel védekezett a sereghajtó hazai csapat, ám Bognár két
gólja igazolta, hogy a vendégek
joggal állnak a tabella közép-

mezőnyében * Búcs – Csallóközaranyos 1:5 (0:4) Macskaegér harc folyt a pályán, ahol
a vendégcsapat szinte minden
támadása góllal végződött. A
második félidőben már jobban
zárt a búcsiak védelme. Góllövő Varga, illetve Lelkes (4) és
Susik * Path – Újgyalla 1:3
(0:1) Alapos meglepetést okozott a vendégcsapat, amikor a
lényegében kiegyensúlyozott
játék ellenére Bódis belőtte az
első gólját. Igaz, reménysugárt
jelentett Path számára, hogy
büntetőhöz jutott, amit Paulík
értékesített, viszont Bódis tovább növelte az újgyallaiak előnyét, illetve Susik is hozzájárult
a gólözönhöz.
Járási bajnokság
II. osztály
15. forduló
Vágfüzes/Kava – SJE Komárom 4:1 (2:0) góllövő: Tokár,
Koštialik, Čerešník, Jancsó,
valamint Szuri * Ifjúságfalva – Tany 1:2 (1:1) Góllövő
Balogh, ill. Adamik 2 * Nagysziget – Szilos 0:1 (0:0) gól:
Cabada * Bogya/Gellér – Csicsó 5:0 (1:0) góllövő Vass 2,
Bölcs, Nagy, Viczena * Bajcs
– Bogyarét 1:1 (1:1) Góllövő Francze, ill. Nagy * Martos – Dunaradvány 0:1 (0:1)
góllövő Zajoš * Megyercs –
Őrsújfalu 0:0 *
Ifjúsági V. liga,
keleti csoport
17. forduló
Bánkeszi – Madar 3:1 (0:0)
Góllövő Csicsó * Naszvad
– Szőgyén 1:3 (1:2) Góllövő
Szabó * Szentpéter – Nemesócsa 3:2 (2:1) Góllövő
Molnár, Barton, Pócs, ill. Horváth A és Horváth B. -boldi-

A komáromi röplabdázók idegenből hoztak pontot!

Az extraliga negyeddöntőjének fontos találkozójára került sor Svidnikben. A komáromi csapat
ezúttal is bizonyított és – bár kemény küzdelmek árán, de – fontos győzelmet aratott.
VK Slávia Svidník – Spartak VKP Komárno 2:3 (22:25, 25:22, 17:25, 25:22, 13:15)
Az egy héttel korábbi, győztes
hazai találkozó után idegenben
is szoros mérkőzést játszott
a komáromi röplabdacsapat
a felsővízköziekkel. Az első

A negyedik szettben ismét a
hazaiak bizonyultak harciasabbnak. Szinte végig vezetve,
ismét 25:22-re nyerték meg a
játszmát.

szettet a hazaiak kezdték jobban, azonban a Spartak fordítani tudott és végül 22:25-re
megnyerte az első játszmát.
A második szettben ugyan
gyorsan előnyre tett szert a
vendégcsapat, ám a hazaiak
fokozatosan
megerősödtek,
pontosabbá váltak a leütéseik
és magukhoz ragadták a kezdeményezést. Svidnik végül
25:22-re megnyerte a játszmát,
viszont a folytatásban megmutatkozott a két csapat közti különbség. A harmadik játszmát
magabiztosan, 17:25-re megnyerte a komáromi csapat, védelmét jól zárta és szinte minden helyzetet kihasznált.

Az ötödik, döntő szettben a
komáromi gárda egységesítette
támadásait, bár sokáig fej-fej
mellett folyt a küzdelem. A vendégcsapat szép mentéseket és
támadásokat bemutatva végül
13:15-re hozni tudta a játszmát
és ezzel a mérkőzést is.
Összesítésben már 2:0-ra vezettek a komáromiak.
Szombaton hazai terepen lépett pályára a komáromi röplabdacsapat a legjobb négy
közé jutásért folytatott vis�szavágón. A komáromi csapat
ezúttal sem okozott csalódást.
A három győzelemig tartó
párharcban harmadszor is legyőzte a felsővízközi csapatot.

Spartak VKP Komárno – VK
Slávia Svidník 3:0 (25:22,
25:18, 25:16) A negyeddöntő
harmadik mérkőzését hatalmas
tempóval kezdte a komáromi csapat. Amikor a
komáromi fiúk már
10:4-re vezettek, a
vendégcsapat edzője
időt kért, ám nem sikerült a svidnikieket
felráznia. A szurkolók
lelkes
üdvrivalgása
mellett a komáromiak 13:5-ös vezetéshez
jutottak. Ezek után a
vendégek átgondoltabban játszottak, jobbak voltak leütéseik és
fokozatosan kiegyenlítettek (21:21). Ám
mindez nem volt elég
a győzelemhez, mert a
komáromi csapat a rövid pihenő után végül
megnyerte az első szettet.
A második játékrészben szinte megismétlődött a korábban
látott eseménysorozat, a vendégek 15:14-re feljavultak.
Oravec edző időkérése után
ismét formába lendült a komáromi csapat és végül győzelemmel zárták ezt a mentet
is, 25:18 lett az eredmény.
Az utolsó harmadban ismét
megmutatta erőnléti és technikai fölényét a Spartak, s folyamatosan bizonyította, hogy
sokkal jobb az ellenfelénél.
A Spartak Komárom megérdemelten jutott be a négyes
döntőbe.
-cseri-

K O S Á R L A B D A

Szerdán került sor az Eurovia Szlovák Kosárlabda-bajnokság, negyeddöntő, második mérkőzésére a Közép-szlovákiai kerület székhelyén, Besztercebányán. Az, hogy a
távolság ellenére is Duna-parti volt a hangulat, elsősorban a lelkes komáromi szurkolóknak köszönhető, akik Besztercebányára is elkísérték kedvenceiket.
ŠKP Banská Bystrica – MBK
Rieker COM-therm Komárno 107:110 (23:26, 26:20,
29:33, 21:20, 8:11) Mindvégig
lendületes és felettébb izgalmas volt ez a találkozó, amit
az is jelzett, hogy végül hos�szabbításban dőlt el a találkozó
sorsa. Nem kis meglepetésre a
mérkőzés harmadik percében
már 10:0-ra vezetett Beszterce. Čurovič edzőnek azonban
sikerült a komáromi csapatot
felráznia, mert röviddel ezután
14:18-ra át is vették a vezetést.
A remek hajrának köszönhetően az első negyedet 23:26-ra
megnyerték a komáromiak.
A második negyedben a besztercebányaiaknak kedvezett a
szerencse, 26:20-ra nyerték a
negyedet. A félidőben 49:46
volt az állás.
A folytatásban kiegyensúlyozott volt a játék, ám 5 perccel

a negyed vége előtt még 71:65re vezettek a beszterceiek.
Kozlík és Jankovič remek játékának köszönhetően változott
a játékszellem és Komárom átvette a vezetést, majd egypontos előnnyel zárta a harmadik
negyedet. A negyedik játékrész
hajrája roppant izgalmasan alakult. Másfél perccel a találkozó
vége előtt 2 ponttal vezetett a
komáromi csapat, a hazaiak
azonban ki tudtak egyenlíteni.
Ezután ismét vezetéshez jutottak a komáromiak, de a beszterceiek egyenlíteni tudtak, s
végül 99:99-es döntetlennel
zárult a rendes játékidő. Bár
a hosszabbításban Igrutinovič
és PJ Alawoya is hibázott, a
ráadás második felében felül
tudott kerekedni a komáromi
csapat és hatalmas küzdelemben megnyerte a mérkőzést.
Pontszerzők: Komárom: Wis-

seh 30, Halada, Bilič 9, Jankovič 17, PJ Alawoya 11, Igrutinovič 16, Kratochvíl 6, Kozlík
21.
MBK Rieker COM-therm
Komárom – ŠKP Besztercebánya 128:86 (38:21, 34:27,
31:23, 25:14) A korábbi két
komáromi siker után a három
győzelemig tartó párharc vasárnap folytatódott. Annak ellenére, hogy pár nappal korábban már sikeresen legyőzték
ellenfelüket, s a hazai légkör is
segíthetett a komáromiaknak,
valójában tétmérkőzésre került
sor, hiszen a hazai csapat győzelme esetén már az elődöntőbe jut. A komáromi kosarasok
semmit sem akartak a véletlenre
bízni, s bár a beszterceiek mindent elkövettek, nem tudták
feltartóztatni a folyamatosan
támadó komáromiakat. Az első

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
Aranyosmarót B – PK Komárom 9:9 pontszerzők: Tóth 4,5,
Lacko 3, Varga 1,5. A komáromi csapat a bajnokság 4. helyén áll.
IV. liga C csoport
Pokrok Komárom B – Magyart Tannyelvű Gimnázium

Érsekújvár 5:13 Pontszerző:
Nagy O. 2, Turner 1, w.o.2 *
PK Komárom – Besenyő 13:5
Pontszerző Bánfalvy és Lacko
4, Gálik 3, Vanko 1, w.o.1 * Érsekújvár C – Pokrok Komárom
A 11:7 Pontszerző Machalík
4,5, Kadlicsek 2, Nagy T. 0,5.
A Pokrok Komárom A csapata

a tabella második helyén áll, a
PK Komárom B a 6., a Pokrok
Komárom B pedig a 14.
VII. liga
Perbete B – Radava 15:3 Pontszerző: Annus 3, Farkas és
Čacho 2, Lengyel 1,5, Uzsák V.
1, id. Uzsák 0,5. Perbete B csapata a bajnokság 3. helyén áll.

negyed végére már tizenhét
pontos előnyre tettek szert a
hazaiak, akik tíz perc leforgása alatt 38 ponttal húztak el a
vendégek előtt. A hazai csapat a
következő negyedben is növelte
fölényét. Játékuk alapján érezni
lehetett, hogy a találkozó végéig ismét 100 fölötti lesz a komáromiak pontjainak száma. A
második negyed végén további
17 ponttal növelték előnyüket.
A harmadik negyedben sem

tétlenkedtek, igaz „csak” nyolc
ponttal gyűjtöttek be többet,
mint a besztercebányaiak, viszont már ekkor túllépték a
100-pontos határt. A komáromi csapat végül 128 pontnál
állt meg, 42 ponttal legyőzve
egyre inkább széteső játékot
mutató ellenfelét. Az MBK Rieker COM-therm ezzel bejutott
a bajnokság elődöntőjébe, ahol
a bajnoki címvédő pozsonyi
Inter lesz ellenfele.
-cseri-

FUTSAL

Helytálltak a Selye János Egyetem futsalosai
a VI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján

Tizenhat egyetem futsalcsapata feszült egymásnak az ELTE
és a BEAC által szervezett VI. Kárpát-medencei Egyetemek
Kupáján. A Cheerleaderek II. országos bajnokságával egybekötött, remek hangulatú kétnapos tornán 42 mérkőzést játszottak le a csapatok az ELTE újbudai sportcsarnokában. A
megnyitót Nyilasi Tibor, a Ferencváros egykori legendás játékos tartotta.
A torna fő célkitűzése volt, tékű felajánlást a Tusványohogy a KEK idejére szerve- son rendezett döntőn adják
zett gyűjtés után a szervezők át a résztvevők a rászorulókminél több sportszert küld- nak – áll a rendezvény közlehessenek az erdélyi Tusnád- ményében.
fürdőn működő Szent László A tornán a Selye János EgyeGyermekotthon nehéz sorsú tem csapata végül csoportjágyermekeinek. Az adomány- ban a harmadik helyen véggyűjtés rendkívül sikeres zett, az alsóházi rájátszásban
volt, nemcsak a támogatók – ahol 5:0-ra verték a bereg(az MLSZ nevében Nyila- szásziakat – pedig a 10. hesi Tibor egy zsák labdát és lyet szerezték meg.
egyéb
ajándékcsomagokat Áprilisban a révkomároadott át), hanem a résztvevő miak rendeznek KEK-et, a
csapatok is jócskán kivették Selye Cup nevű állomás ápa részüket az adakozásból. A rilis 16. és 17. között kerül
több mint fél millió forint ér- megrendezésre.
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