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Lapunk minden kedves olvasójának
eredményekben gazdag, békés,
boldog új esztendőt kíván

a dunatáj szerkesztősége

Gergely István
Komárom
díszpolgára lett

December 30-án, ünnepélyes keretek
között avatták díszpolgárrá a kétszeres
olimpiai és világbajnok vízilabdázót, aki
annak ellenére, hogy mindezt magyar
színekben érte el, rendkívül büszke komáromi gyökereire. A megtisztelő címet
a kiváló sportolónak Stubendek László
polgármester nyújtotta át.

A Komáromi járás
első újszülöttje

A viszonylag csendes éjszaka után a reggeli órákban felgyorsultak az események a komáromi kórház
szülészetén. A járási székhely idei első újszülöttje
január 1-jén, 7 óra 50 perckor jött világra. Krekács
Brian a terhesség 32. hetében született – 1 850
grammal és 41 cm-rel – és az érsekújvári kórház
speciális koraszülött-osztályára szállították át. Hétfőn délelőtt született a marcelházai Krampotyák
Anna, aki 3 300 grammos súllyal és 51 cm-es magassággal büszkélkedhet.

Esterházy-emlékévet hirdet a Pázmaneum Társulás

A Pázmaneum Társulás 2017-ben Esterházy-emlékévet hirdet a mártír gróf halála 60. évfordulójának alkalmából és felhívással fordul az egyházi és civil szervezetek, ifjúsági mozgalmak,
politikai pártok képviselőihez, tagjaihoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Esterházy János a felvidéki magyarság legkiemelkedőbb vezéralakjaként tevékenykedett a két
világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli időszakban. A keresztény hit buzgó megvallója, az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt minden veszély közepette.
Felemelte szavát mindennemű diktatúra és jogtiprás ellen. Kereszténysége és magyarsága miatt
neki is az üldöztetés és a szenvedés jutott osztályrészül. Hosszú évekig tartó raboskodás után
1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mirov börtönében.
Az emlékévhez az info@pazmaneum.com e-mail címen lehet csatlakozni.
ThDr. Karaffa János Phd. és Karaffa Attila

● Adomány a gyermekosztály részére
(3. oldal)
● Szent Antal szobrát sem
kímélték
(3. oldal)

A 2016-os év legnagyobb jótékonysági estjét
a Kantha Dóra Alapítvány szervezte

Jónak lenni jó!

Aki tudja, hogy valójában mit is jelent egy-egy jótékonysági rendezvény megszervezése,
a fellépőkkel való időpont egyeztetés, a szponzorok támogatásának elnyerése, joggal
várja el, hogy egy olyan városi intézmény, amely lényegében csak a teremhasználatot
biztosítja nem is olyan olcsón, kellő igyekezettel segítse azt. Sajnos egyfajta dilettantizmus, szakbarbárság jellemezte az alapítvány december végi előadását. Mással nehezen
lehet magyarázni, hogy a fénytechnikát egy falusi buli részeg technikusi produkciójához
lehetett hasonlítani, s szinte egyetlen pillanata sem volt a műsornak, ahol a lámpák be
lettek volna „lőve”. Ennek ellenére a résztvevők egy rendkívül nívós előadást láthattak.
Szegényes diszítés fogadta a amely szinte órákon belül pon- szerződés is – amint aláírja
az igazgató – utalják az 5 000
nézőket a színpadon, holott tos elszámolást adott közre
eurót.
a rendezvény célja a vidám arról, hogy a bevételt
Az alapítványnak
hangulat és az volt, hogy mire költötték. Ennincs alkalmazottja,
közösen segítsünk a beteg nek alapján megdr. Kantha Mária
gyermekeknek, hogy nekik tudtuk, hogy töbés férje, valamint
sikerüljön az, ami Dórikának bek között nyolc
segítőkész önkénnem sikerült, vagyis, hogy beteg gyereknek
tes
támogatóik
meggyógyuljanak.
Ehhez 2 850 eurót ajánvégzik a munkát.
képest a vmk színpadtechni- dékoztak, a rákFennállásuk, vagyis
gyermekek
kusai bizony nem remekel- beteg
az elmúlt másfél évtized
számára
szervezett
tek.
alatt 280 ezer eurót gyűjtöttek
Mindezek ellenére a nézőté- BÁTOR TÁBOR ALAPÍTren remek hangulat uralko- VÁNY számlájára 2 000 eurót össze a rákbeteg gyermekek
dott, s a gyűjtés összegesítése utaltak át, s a pozsonyi onko- családjainak megsegítésére.
után kiderült, hogy az adako- lógiai gyermekkórház mellett Ezért érdemelne legalább évi
zó hangulat is jobb volt, mint működő óvoda és alapisko- egy alkalommal megkülöntavaly. Akkor 1 115 euró volt la számlájára 300-300 eurót böztetett figyelemet becsülea bevétel, idén viszont már küldtek. Elkészült a Pozsonyi tes és áldozatkész munkájuk.
1 333 euró.
Egyetemi
Gyermekkórház
Különösen dicséretes az Hematológiai és Onkológiai
1956 magyar
alapítvány becsületessége, Klinikájának adományozott

Kamionról lezuhanó cső nyársalta fel
a busz vezetőjét Nyárasd mellett

menekültjeit
segítették

Kedden nyílt meg és január 31ig látogatható a Csemadok komáromi galériájában az a fényképkiállítás, amelynek kurátora
Mgr. Karvansky Mónika, a bécsi
magyar reformátusok lelkésze.
A tárlat az 1956-os menekültek
segítését örökíti meg. A kiállítást dr. Körtvélyesi Piroska, a
Komáromi Prostestáns Nőegylet elnöke és Stubendek László
polgármester nyitotta meg.

Három életmentő műtét után

Sándor túl van az életveszélyen

Súlyos közúti baleset történt múlt héten kedden este nyolc óra
után körülbelül egy kilométerre Nyárasdtól, Ekecs irányában.
Egy kamionról lezuhant cső eltalálta a szemből érkező, munkásokat szállító komáromi jelzésű autóbusz vezetőjét, akinek átszúrta
a vállát, a kulcscsontja alatt, alig két centiméterre a szívétől...
Az autóbusz Mosonmagyaró- tották a csövet a testéből, majd
várról szállított haza munkáso- elzárták a sérült ereket. Ezek a
kat. Ekecs irányából haladtak szívből, illetve a szív felé haNyárasd felé, amikor bekövet- ladva rendkívül fontosak, így
kezett a baleset. A kamionos to- egy speciális érsebészekből
vábbhajtott, elképzelhető, hogy álló csoport az erek működéészre sem vette, valami leesett a sének visszaállítása érdekében
platóról. A busz átkanyarodott a több órás műtéteket hajtott
szemközti sávba, majd baloldalt végre. Csütörtökön délután
lehajtott az úttestről, és a szán- fejeződött be a maratoni műtóföldön állt meg. A járműben tétsorozat és az orvoscsoport
ekkor már csak négyen tartóz- véleménye szerint a gútai szárkodtak a sofőrön kívül, őket mazású, 46 éves Visnyei SánNádszegre szállították. Szeren- dor ezzel túljutott a közvetlen
életveszélyen.
csére egyikük sem sérült meg.
Dunaszerdahelyről és Nagy- Időközben jelentkezett az a
megyerről egy-egy kocsival ér- gépjárművezető, akinek a
keztek a helyszínre a tűzoltók, kocsijáról leesett az ominóakik kiszabadították a buszból a zus vascső. Állítása szerint
gépjárművezetőt. Erre csak úgy észre sem vette, hogy elveszívolt lehetőség, hogy a sofőr háta tett valamit és csak a rendmögött, és mintegy tíz centire a őrségi felhívás alapján tudamellkasától elvágták a több cen- tosult benne, hogy balesetet
timéter vastag csövet, ami még okozott.
a busz ülését is átszúrta. Mentőhelikoptert is rendeltek a helyszínre, de az csak egy óra múlva
tudott volna odaérni Nyitráról.
A súlyos sérültet ezért a testében
lévő csővel együtt mentőautóval
szállították Pozsonyba, a ružinovi kórház baleseti sebészetére.
A kórházban még az éjszaka
megkezdték az életmentő műtéteket. Első lépésben eltávolí-

Lapunk
tartalmából:

Nemesócsa község legidősebb polgára

Megható ünnepélyre került sor december végén a kolozsnémai
nyugdíjasotthon panziójában, ahol Nemesócsa község háromtagú
küldöttsége – Lajos Marianna, Bölcs Zsuzsa és Fábik Gabriella –
köszöntötte otthonunk lakóját, Szajkó Ilona nénit.
A gazdag ajándékkosár átadá- kolások több generációja naponta
sa után Nemesócsa alpolgár- kóstolta, fogyasztotta az ő finom
mestere, Lajos Marianna nagy főztjét. Nyugdíjba vonulása után
tisztelettel átnyújtotta a község is aktívan részt vett a faluközösemléklapját és megkérte Szajkó ség életében. A katolikus egyház
Ilona nénit, hogy lássa el kézje- tevékenységét a Mária Nőegylet
gyével a község krónikájában azt munkáján keresztül támogatta. A
az ünnepélyes bejegyzést, mel�- főztje továbbra is elismert és kedlyel rögzítették, hogy Ilona néni velt volt, de most már a felnőttek
a község legidősebb polgára. A körében. Ilonka néni jelenleg a
találkozó a közösen megélt él- kolozsnémai nyugdíjasotthon lamények felelevenítésével folyta- kója, ahol a kerti munkákban és
tódott. Ilona néniről tudni kell, a hitéletben vállal aktív szerepet.
hogy a nemesócsai alapiskolában
Pint Tibor mérnök
szakácsként dolgozott, így az isa nyugdíjasotthon igazgatója
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A Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara felettébb megtisztelő meghívásnak tett eleget

Érsekújvárban Klein Ottokár
polgármester vendégei voltak

Az idei tanévben a már 56. éve folyamatosan működő, s a rust is tapssal köszöntötte a ták a város meghívását, s hogy
megalakulása óta az iskolai kórusok élvonalába tartozó közönség. A szép énektech- szép műsorral ajándékozták
énekkar – a májusban Érsekújvárban megrendezett XVI. nikával bíró csapat műsora is meg a templomot megtöltő
Csengő Énekszó – a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági nagy tetszést aratott. A leg- érsekújváriakat, a kedves köénekkarok seregszemléjén szerzett aranykoszorús minősíté- nagyobb sikert Cézar Franck zönségnek pedig azt, hogy
szerzeménye, a Panis Angeli- szép számban jelentek meg a
se mellé – különdíjban is részesült.
cus aratta, amelynek szólóját – hangversenyen.
Érsekújvár város polgár- replője a Szlovák Rádió és a publikum nagy tetszésére és A Szlovákiai Magyar Zenemestere, Klein Ottokár, a Televízió Gyermekkara volt.
meglepetésére – Klein Ottokár barátok Társasága nevében,
világjáró operaénekes (a A Juhász Mónika vezette vállalta.
annak elnöke Szalay Szilvia
zsűri javaslatára) ezt a ko- „jókais” kórus nyitotta a
„ … ami a legértékesebb: azt nem lehet pénzen
máromi énekkart hívta meg: hangversenyt. A kedvelegyen szereplője, a város sen, fegyelmezetten énekvenni. Nem az erszény, a lélek üressége a naáltal szervezett karácsonyi lő gyermekek mind az a
gyobb baj.”
(Kodály Zoltán)
hangversenynek. A római ka- cappella, mind a zongotolikus Szent Kereszt Felma- rakíséretes műveket tisztán, A hangverseny záróakkordja- és Kazán József, az elnökség
gasztalása nagytemplomban kifejezően szólaltatták meg. ként (stílusosan gyertyafény- tagja gratulált a szereplőknek,
megrendezésre kerülő telt Zongorán a kórus állandó kí- nél) Juhász Mónika vezényle- s csakúgy ők mondtak köszöházas hangversenyre 2016. sérője, Pásztor Éva működött tével a „karácsonyi himnuszt” netet a hangverseny ötletgazdecember 21-én került sor, közre. A műsorát befejező, – a Csendes éjt a két kórus kö- dájának, Klein Ottokárnak.
természetesen a polgármes- a színről kivonuló kórusnak zösen énekelte el.
ter és felesége jelenlétében. mindvégig tapsolt a közönség. A polgármester megköszönte
Stirber Lajos
A hangverseny másik sze- A színre vonuló pozsonyi kó- a fellépőknek, hogy elfogadaz SZMZT elnökségi tagja

Az év németül
tanuló diákja

2016 novemberében a komáromi Selye János Gimnázium is
bekapcsolódott Az év németül tanuló diákja nevű versenybe,
amely a cseh Kompetenciafejlesztő Intézet (Inštitút pre rozvoj kompetencií) és a Czech Us Agency szervezésében valósult
meg. Összesen 7 ország 211 iskolájának 2 938 diákja vett részt
a versenyben, ahol Szlovákiát 32 iskola 377 diákja képviselte.
A diákok feladata egy online ménnyel Elek Fanni Mária, IV.
teszt megoldása volt, amelyet D osztályos tanuló büszkélegy előre meghatározott idő- kedhet (96 pont). A szervezők
pontban, egyszerre írtak tanári betekintést nyújtottak a diákok
felügyelet mellett. A tesztet a országos szintű és az Európai
Czech Us Agency szakemberei Unión belüli helyezésébe is,
dolgozták ki. A diákok a teszt amely felettébb motiváló a dielküldése után azonnal láthat- ákoknak és tanáraiknak egyaták az elért pontszámukat, illet- ránt. Elek Fanni Mária az 1.
ve a teszt befejezéséhez szük- helyen szerepelt Szlovákia, és
séges időtartamot. Ez azért az 1. helyen az Európai Unió
volt fontos, mert a helyezést résztvevői közül. Eredménye
nemcsak az elért pontszám, elismerésre méltó.

Gútán elfogtak egy férfit, aki ellen nemzetközi körözést adtak ki

Tovább bővült a gyanúsítottak köre
Gúta életében minden bizonnyal a 2016-os év legmegdöbbentőbb eseménye volt,
amikor eddig még ismeretlen tettesek aljas módon kivégezték a 40 éves Molnár
Péter vállalkozót. A fiatal, sikeres üzletember rendkívüli népszerűségnek örvendett, amit elsősorban szerénységével, segítőkészségével és szorgalmával vívott ki
magának. Halála és az elkövetés kegyetlen módja megdöbbentette a város lakosait, akik nagy részvét mellett, december 23-án vettek végső búcsút tőle.

A Nemzeti Bűnüldözési Hivatal (NAKA) még a gyilkosság
felfedezésének napján átvette a
vizsgálatok és a nyomozás irányítását és mint kiemelten súlyos bűncselekmény ügyében
indított vizsgálatot.
A nyomozók egyöntetű véleménye az volt, hogy Molnár
Péter csak a bérgyilkosait láthatta élete utolsó pillanataiban,
azok megbízóit nem. A bérgyilkosságra utaló nyom az is,
hogy a gyilkosok a helyszínről
elvitték áldozatuk személyazonossági igazolványát, amely
ilyen esetekben a „feladat” elvégzését bizonyítja. A nyomo-

zók elsősorban arra összpontosítottak, hogy felderítség azt az
érdekkört, amellyel az áldozat
esetleg gazdasági kapcsolatban
állt. Így jutottak el a város Reviczky-telepén kialakított testépítő központhoz is, ahol egyes
vélemények szerint Péter szabadidejében többször is megfordult. A helyszínen az egyik
nyomozó arra lett figyelmes,
hogy a szomszédságból feltűnően figyel a munkájukra egy
ismeretlen férfi. Az arcelemző
program segítségével hamarosan megállapítást nyert, hogy
a férfi, ha a szlovák hatóságok
embereinek annyira nem is, ám

a magyar rendőrségnek régi
ismerőse. Annyira, hogy már
2014 óta szeretnének találkozni vele, sőt meghívásukat egy
nemzetközi elfogatóparanccsal
is megerősítették.
December 22-én csütörtökön, a
hajnali órákban a NAKA vizsgálótisztjei és a rendőrség nyitrai kommandós egysége álmában lepte meg a körözött férfit,
akit azonnal letartóztattak.
Mint kiderült, a 49 éves H. Imre
került horogra. Ellene a Győri
Városi Bíróság határozata alapján adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert gazdasági
bűncselekmények miatt jog-

A komáromi iparisták
országos 2. helyezése

A komáromi Ipari Szakközépiskola tanulói kiváló eredményt értek el a Slovnaft által szervezett MOL Junior Freshhh elnevezésű versenyen, melyre összesen 417 háromfős csapat
regisztrált.
Az első forduló on-line zajlott, a tanulóknak 11 matematikához, valamint más
természettudományokhoz is
szorosan kapcsolódó feladatot
kellett megoldaniuk. Az ezután kialakult eredménylista
alapján hívták meg az öt legjobb csapatot az országos fordulóba. Az iparisták MARADAN nevet viselő csapata így
részt vehetett Pozsonyban, a
Slovnaft székhelyén lezajlott
megmérettetésen. A tanulóknak el kellett készíteniük egy
prezentációt, melynek témája
az alternatív források közele-

kedésben történő felhasználása volt.
Ezután tesztek következtek,
majd gyakorlati feladatként a
rendelkezésükre álló eszközökből egy hajót kellett összeállítani, ami megbír egy adott
tömegű hengert. Az Ipari Szakközépiskola szlovák tannyelvű
osztályának diákjai, a Cservenka Béla, Kosik Roman és Ujj
Daniel az előkelő 2. helyen végeztek. Felkészítő tanáruk dr.
Tóth István volt.
A sikeres iparisták értékes ajándékot, kamerás drónokat kaptak az elismerő oklevél mellé.

A tudást, kitartást és kreativitást egyaránt igénylő verseny
új távlatokat nyitott meg a most
harmadikos diákok előtt, akik a
jövő tanévben is szívesen beneveznének, immár ismerősként, értékes tapasztalatokkal.
PaedDr. Tóth Katalin

erős börtönbüntetésre ítélték.
Ismereteink szerint H. Imre
még 2005 és 2007 között tettestársaival több mint harminc
esetben hamisított okmányokkal uzsorakamatra kölcsönzött
pénzt, melynek fedezetéül az
adósok ingatlanja szolgált.
A férfi két és fél éven át bujkált az igazságszolgáltatás elől,
míg a szomorú gútai eset „mellékágaként” rács mögé került,
letartóztatásakor nem tanúsítva
ellenállást.
A kerületi ügyészség illetékes
ügyésze a szökés megelőzése
érdekében előzetes letartóztatásba helyeztette.
A Magyarország és Szlovákia
között fennálló jogi egyezmények alapján gyorsított eljárásban adják ki a magyar hatósá-

goknak H. Imrét.

hanem a felhasznált idő is befolyásolta.
A 60 percig tartó teszt nyelvtani, olvasás- és hallgatásgyakorlatokból állt. A diákok kora
és évfolyama nem volt mérvadó, de a teszt alapos, igényes
nyelvtudást feltételezett, hiszen
megfelelt a közös európai referenciakeret B1-B2 szintjének.
A verseny célja a diákok ösztönzése a német nyelv magas
szintű elsajátítására, valamint
a legeredményesebb tanulók
megjutalmazása. Lehetőséget
nyújtott továbbá a többi, németül tanuló fiatallal való megmérettetésre nemcsak Szlovákiában, hanem Csehországban és
a világ más országaiban is.
A Selye János Gimnázium
több, mint 10 diákja versenyzett, közülük a legjobb ered-

A verseny keretén belül nemcsak a diákok, hanem a részt
vevő iskolák is megmérettettek, a győztes a pontszámok
legmagasabb átlagával rendelkező iskola. Ezt az átlagértéket
az iskola 5 legjobb eredményt
elért diákjának a pontszámai
adják.
A Selye János Gimnázium
Nyitra megyében az 1., Szlovákiában az 1., az Európai Unión belül szintén az 1. helyen
szerepelt, amely fantasztikus
eredmény! Elismerés illeti az
iskola német szakos tanárait –
Szénássy Editet, Fekete Juditot, Musitz Mariettát és Danczi
Annamáriát –, akiknek munkája szintén visszaköszön az elért
eredményben.
Szabó Erika,
Hevesi Petruf Alena

Rancsó Melinda újabb kitüntetése

Nevét elsősorban azok a cukorbetegséggel küzdők ismerik, akik részt vettek előadásain, s tudják, bármikor fordulhatnak hozzá problémáikkal. Munkásságának elismeréseképp 2008-ban
elnyerte az Év Nővére díjat is nevelési (edukátor) kategóriában.
A múlt év utolsó napjaiban kapahol felvilágosító előadásokat
tuk a hírt, miszerint a Szlovák
tartok főleg a diabétesz és más
Szakorvosok Szövetsége ezüst
civilizációs betegségek megelőjelvénnyel ismerte el Rancsó
zéséről. Több helyen publikálok
Melinda, a komáromi kórház
is, mert nagyon fontosnak tartom,
belgyógyászata intenzív osztálya
hogy minél több hiteles tájékoztanővérének a cukorbetegek feltást kapjanak a betegek a cukorvilágosításával, segítésével kapbetegségről és főleg a megelőzés
csolatos sokéves tevékenységét.
lehetőségeiről – nyilatkozta. A
– Én a munkámat hivatásnak tediabétesz az egyik leggyakoribb
kintem, és ezért nemcsak a betecivilizációs betegség, bárkinek a
gekkel foglalkozom, hanem évek
családjában előfordulhat, hiszen a
óta bekapcsolódom az alapiskonépesség 5 százalékát érinti.
lai egészségnapok szervezésébe,
-vato-

Legyünk Krisztus-hordozók, mint Mária!
tek közelebb a karácsonyhoz.
Megtudták, hogy karácsonyi
szokásaik honnan erednek,
milyen jelentéssel bírnak és a
tíz szűz példázatán keresztül
tanultak várni. A komáromi
gyülekezet gondnokai régi
karácsonyi élményeiket elevenítették fel.

A komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont adventi lelki
napját december 21-én és 22-én tartotta, ahol a gyerekek közösen készültek a karácsony méltó megünneplésére.
Molnár Ernő atya az alsó ta- majd felnőttként mások javát
gozatosoknak tartott szentmi- szolgálhassák. A felső tagosén arra hívta fel a gyerekek zatosok lelki napja a rászorufigyelmét, hogy legyenek lóknak gyűjtött tartós élelmiegyszerűek, tiszta szívűek, szerek átadásával kezdődött.
sose gőgösek. Ne a jegye- A református diákok három
kért tanuljanak, hanem, hogy állomáson keresztül kerülhet-

A katolikusok az előadások
után részesültek a bűnbánat
szentségében.
A szentmisében Nagy Péter atya, iskolalelkész Mária
szolgálatkészségét
állította
példaképül az iskola diákjai
elé.
Tornóczy Gabriella
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Kedves komáromiak
és Dunatáj-olvasók!

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Kedves olvasók!

Ismét eltelt egy esztendő, s ez a tény önmagában lehetőséget teremt
a visszatekintésre, a közelmúlt értékelésére. Az azt megelőző időkhöz hasonlóan, 2016 is rendkívül feszített tempót diktált; különféle
események, kihívások, problémák és erőfeszítések jellemezték mindennapjainkat. Nem tétlenkedtünk ugyanakkor, hiszen mandátumunk a munkára, városunk gyarapítására szól. Idén októberben
került sor az új dunai híd alapkőletételére, mely nem csupán látványos,
de mindannyiunk jövőjét is nagyban
meghatározó esemény. Érdekesség,
hogy az építmény elkészültével Komáromnak lassan több hídja lesz,
mind a két közeli fővárosnak, Pozsonynak vagy Budapestnek. Az
építkezés 2017-ben indul, a közforgalom előtti megnyitásra legkésőbb
2019 derekán kerül majd sor.
Több év hiányát pótoltuk az idei év
augusztusában, mikor újra megnyitottuk a mind külsejében, mind belsejében átalakult, a legmodernebb
kor kihívásainak megfelelő városi
mozit. Hogy egy minőségi filmszínház mennyire hiánypótló kultúra-alakító lehetőség, azt hűen tükrözi, hogy az előadások szinte
folyamatosan telt ház előtt zajlanak magyar, szlovák, angol és cseh
nyelveken. Ugyancsak megújult a Megye utca impozáns épületének, a megyeházának főhomlokzata, mely régi adósság mind a város lakosai, mind az ott dolgozók felé.
Hivatalba lépésem óta intenzíven dolgozom azért, hogy Komáromot elhelyezzük a világ befektetésre érdemes célpontjai között.
Kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy egy hosszú folyamatot indítunk
útjára, ugyanakkor belevágtunk, hisz meggyőződésünk, hogy Komárom képes visszanyerni azt a potenciált, mellyel korábban már
rendelkezett. E nemzetközi nyitás keretében nem kizárólag szomszédaink irányába fordultunk, de intenzív kapcsolatot alakítottunk ki a Kínai Népköztársasággal is, ahova a Szlovákiába delegált
nagykövetük, őexcellenciája Lin Lin meghívására személyesen is
ellátogattam. Az nyilvánvaló, hogy a jövő Ázsiában épül, ugyanakkor megfelelő igyekezettel ebből Komárom is profitálhat. A jingdezheni út óta a nagykövetség gazdasági attaséja személyesen is
megtekintette azokat a komáromi lokációkat, melyek prosperálóak
lehetnek kínai befektetők számára. Ugyancsak felvettük a kapcsolatot a Szlovák Kereskedelmi Kamarával, mely lépéstől a befektetések városunkba irányulásának ösztönzését várjuk. A magokat hát
elvetettük. Távlatokban gondolkodunk, de a célokért minden egyes
nap teszünk. Rengeteget jelent számomra a tudat, hogy sokan állnak mellettem. Mindezért hálával tartozom. Bízom abban, hogy a
2017-es esztendő az aratásról, a gyarapodásról fog szólni. Köszönöm a sok bíztató szót, támogatást, tanácsot, mellyel elhalmoznak.
Ez rengeteget jelent nekem, s erőt ad a mindennapokhoz. Kívánok
minden kedves komárominak jó erőt, egészséget. Áldásban gazdag,
meghitt új esztendőt.
Üdvözlettel:
Stubendek László
Komárom polgármestere

A 2016-os esztendő bezárta kapuit. Apró legóként álltak össze a 2016-os év percei
órákká, napokká, hetekké, hónapokká, majd szépen kikerekedett az idei év hatalmas képe. Színes, változatos, mozgalmas ábrát tár elénk a visszaemlékezés diavetítője. Egyeseknek rövidnek tűnt ez az esztendő, szinte viharként süvített el, de volt
akinek nehéz lábakon vánszorgott. Hozott sikert, örömet, gyógyulást és szerencsét.
Akadtak azonban, akiknek bánatot, bajt, gondot hozott. Hordoztuk emberi sorsunk terheit és kincseit. Tudom azonban, hogy
sokan voltak köztünk, akik észrevették, ha a
másik embernek valami gondja, baja akadt,
esetleg az egészsége hagyta cserben, és ilyenkor
kérés nélkül is jött a segítség. Mint ahogy a költő is mondja – „Adjon akkor is, ha nem kérem!”
Igen, valahol itt kéne keresni a földi kincseket.
Mert mi, emberek rejtjük magunkban a legtöbb értéket, a legtöbb csodát. Kifogyhatatlan
tárháza az emberi lélek a jónak, adakozzunk
hát bátran!
Évet értékel az egyén, a család, vállalatok és
vállalkozások, évet értékel a város – az önkormányzat is. Leltárat készítünk – mi sikerült és
mi nem. Mivel sikerült gyarapítani közösségünket, mi hasznosat hoztunk létre, de mernünk kell elszámolni azzal is, ami nem sikerült, nem valósult meg. Úgy érzem, sokrétű munkát végzett az idei évben a gútai
városvezetés és az önkormányzat. Sok-sok sikert, de kudarcot is megélhettünk az
iskolaügy területén. Az oktatást szolgáló intézményeink épületein sokat javítottunk, szépítettünk, korszerűsítettünk. A beiratkozások azonban nagy vihart kavartak – itt a felelősség továbbra is óriási, közös kell, hogy legyen az önkormányzat és
a pedagógustársadalom felelősségvállalása. Ez az én elvárásom is.
Régi álom vált valóra a közvilágítás korszerűsítésével. Minden előírásnak megfelelő világítást kaptunk és a korábbi fogyasztás ezáltal a negyedére csökkent. Folytattuk a városi temető bővítését, szépítését. Fontos beruházások történtek a városi
parkokban, a városi hangszóró rendbetételében, a felszíni vizek elvezetésében. Új
parkolók épültek, megépült a bekötőút a hulladék-válogató udvarunkhoz. Nagy lépést tettük a Déli zóna lakópark mérnöki hálózatainak kiépítésében is. Csak néhány
dolgot próbáltam meg kiragadni 2016 beruházásaiból. Engedjék meg, hogy a 2017es év terveiből csak kettőt említsek meg. A hulladékgazdálkodás modernizálására
közel 1 millió € pályázati pénz segíti városunkat. A közel fél évszázados, energiafaló
városi hivatal épületének felújítására 800 ezer € pályázati pénz vár felhasználásra.
De nagyon szeretnénk az úthálózatunk, járdáink, parkolóink, valamint a kultúrközpont modernizálását, felújítását is megkezdeni. Fontosnak tartom egy korszerű
játszótér kiépítését is, ahol városunk csemetéi felhőtlenül szórakozhatnak. Ezek hát
a tervek – együttes erővel, energiával, akarattal fejlődhet tovább Gúta.
Kicsit kitekintve a világba, ami a mai szupergyors világban nem is nehéz – csak
kapkodjuk a fejünket. A mai fejlett atomkorban, szinte hihetetlen, hogy zuhant
vissza Európa (de nem csak Európa) a sötét középkorba. Milliós menekültáradat, vallási üldöztetés, politikai hazárdírozás és nagyotmondás, a szélsőségek
előretörése. Megválaszolatlan kérdések százai, amire keressük a választ, csak a
válaszadót nem ismerjük. Mert sok a válaszadó, csak a válaszok nem igazak.
Talán mi magunkban hordozzuk a választ. Mondjuk hát ki saját igazunkat, adjuk át saját igazunkat másoknak is, de ne erőszakoljuk senkire. Nyissuk meg
lelkünket és szívünket mások előtt. Ha ez nem sikerült 2016-ban, talán 2017-ben
sikerülhet. Egészségben eltöltött, sikerekben gazdag új esztendőt kíván a Dunatáj minden kedves olvasójának
Horváth Árpád,
Gúta város polgármestere

A templomfosztogató nem kímélte
Szent Antal szobrát sem

A karácsonyt megelőző hétvégen betörtek az ógyallai Szent
László római katolikus plébániatemplomba. A betörő akadálytalanul jutott az épület előterébe, majd az ott található
üveges ajtó ablakát kitörte. Így hozzá tudott férni a belülről
elreteszelt zárhoz.
A templomban az volt az első ma meghaladhatta a 200 eurót.
dolga, hogy letépte a faosz- Nagy valószínűség szerint
lopra erősített fémperselyt, a rendőrség forró nyomon
amelyben a karácsonyi díszí- kezdhette meg a nyomozást,
tésre gyűjtöttek adományokat. ugyanis a rablást követő 1-2
Kivette belőle a már össze- órán belül kiderült a bűncsegyűlt mintegy 300 eurót, majd lekmény. A helyszínelés soaz üres perselyt a földre hají- rán a rendőrségnek sikerült
különféle biológiai nyomokat
totta, a padsorok közé.
Ezután a falra erősített, fából is rögzítenie. Egyes vélemékészült, Szent Antal szobrával nyek szerint az ógyallai rablók
ellátott perselyt szakította le. azonosak voltak a komáromi
Letörte az ajtaját, és innen is templom fosztogatóival. A tetkivette az adományokat – nem tesek a betörésért és a templotudni, pontosan mennyi pénz mi kegytárgyak megsértéséért
gyűlt már össze benne –, de háromtól tíz évig terjedő böregyes vélemények szerint tartal- tönbüntetést kaphatnak.

Ismét megszervezik
a Kantár Csaba Ifjú Alkotók Találkozóját

A fiatalon elhunyt Kantár Csaba emlékének ápolása mellett a fiatal tehetségek felkutatása és
felkarolása annak a kezdeményezésnek, amelyet a Csemadok szímői alapszervezete, a Levédia
Kör és a ViaNova ICS karolt fel. Idén január 21-re várják a jelentkezőket a Kantár Csaba Ifjú
Alkotók Találkozójára, amelyet a Jedlik Házban rendeznek.
A találkozó célja, hogy fiatal íróink, alkotóink, nyiben valaki késztetést érez magában, vagy van
közéleti személyiségeink bemutatkozzanak, is- olyan ismerőse, akikről tudja, hogy verseket,
merkedjenek egymással és a közönséggel.
novellákat, regényeket, meséket ír, avagy kimaA találkozón bemutatják azt a kiadványt, amely gaslóan tehetséges író, küldje el művét, jelenta 2015-ös évi találkozó résztvevőinek munkái- kezzen a találkozóra.
ból készült, illetve a korábbi évek rendezvényei- A találkozó fő műsorát a saját írásokból, alkotánek résztvevői által küldött írásokat tartalmazza. sokból előadott részletek alkotják, helyet kapnak
A kötetben megjelenő alkotók is részt vesznek a zenés, táncos produkciók is. A rendezvényre
a találkozón. De a szervezők várják olyan fiatal szeretettel meghívják a pályázó hozzátartozóit,
írók, költők jelentkezését is, akik szívesen meg- barátait, családtagjait. A találkozóra január 7-ig
mutatnák alkotásaikat a közönségnek. Amen�- lehet jelentkezni.

Ezer euró
a komáromi kórház
gyermekosztályának
Egyre több magánszemély és közösségi csoport kapcsolódik be jótékonysági
rendezvényekbe. A múlt év utolsó napjaiban a komáromi Black CrossGym klub
és a Jobb Egészségért (Lepšie zdravie)
Polgári Társulás ezer euró készpénzről szóló bizonylatot, valamint játékokat adományozott a komáromi kórház
gyermekosztálya számára.
Az összeget és az ajándékokat a sportklub és a
polgári társulás tagjai gyűjtötték össze.
– Az előző évek sikeres gyűjtése után egyértelmű volt, hogy idén is igyekszünk segíteni és
elkezdtük az adománygyűjtést – mondta Fekete Erik, a sportklub edzője és a társulás tagja.
– Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a tavalyi pénzadomány kétszeresét sikerült összegyűjtenünk és azzal hozzájárulni a kis betegek
gyógyításához.
Az adományért Kochan Mário, a gyermekosztály főorvosa és Mészáros Eleonóra főnővér az
egész gyermekosztály nevében mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a gyűjtésben
és így segíti gyógyító munkájukat.

Példaképet
keresnek

A tavalyi sikeren felbuzdulva a Femine Fortis ismét
meghirdeti a Példaképet keresünk pályázatát. 2016 tavaszán két személy díjaztunk:
Cséfalvay Ágnes kapta meg
a Példakép-díjat, Bodnár Éva
munkásságát pedig különdíjjal ismerte el a szervezet.
Az idei évben a Femine Fortis vezetősége ismét várja a
jelöléseket.
Ön is ismer olyan nőt, lányt,
asszonyt, aki a példaképünk
lehet? Olyan sikeres embert,
aki bebizonyította, hogy nőként is lehet nagyot alkotni?
Szeretné, ha mindenki megismerné a történetét? Sikereit? Az oda vezető utat?
A Femine Fortis – Erős Nők
Polgári Társulás keresi a felvidéki magyar női példaképeket. Várjuk a jelöléseket
a feminefortis@gmail.com
címre. Kérjük, adja meg a
jelölt elérhetőségeit (telefon,
e-mail), és egy életrajzot,
illetve egy ajánlást várunk,
amelyben kifejtik, miért javasolják az adott személyt.
Lehet az egy édesanya, egy
vállalkozó, közéleti ember,
kultúraszervező, regionális
politikus, művész, író. A lényeg, hogy értékeket jelenítsen meg, hogy a környezete
és a felvidéki magyarság felnézhessen rá.
Bárkit lehet jelölni, akit méltó példaképünkké válhat. A
javaslatokat február 20-ig
várjuk. A kuratórium ezután
dönt. A kuratórium tagjai:
Bauer Edit, Gergely Papp
Adrianna, Kiss Beáta, Né
meth Gabriella és Zupko Mária. Az elismerést ünnepélyes
keretek között márciusban
adjuk át.
Figyelem: férfiak is jelölhetnek olyan nőt, akiket méltónak találnak egy ilyen elismerésre! Kérjük a jelölőket,
hogy saját elérhetőségüket is
adják meg.

Az álmok mezején

A múlt év végén jelent meg a már több verseskötettel büszkélkedő tanár, dr. Barta
nusz Attila versgyűjteményéből összeállított DVD, amely szavalatokból, hangszerelt
énekekből és videóbejátszásokból áll. Az
igényes összeállítás minden valószínűség
szerint nagy örömet szerezhet egy-egy jubileum alkalmából.
Az összeállítás rendkívüli gondossággal készült,
hiszen a szerző legszebb versei kerültek a lemezre. Ezek egy részét Dráfi Mátyás Jászai Maridíjas színművész előadásában sikerült felvenni. Külön említést érdemelnek a megzenésített
versek, amelyek a Kormorán együttestől megszokott igényességet tükrözik. A dalokat is az ő
énekeseik, Vadkerti Imre (Jimmy), Fehér Nóra és
Szűts István adják elő. Mindezt szervesen egészítik ki Gadár Lászlóné képsorai.

A betörő időben kereket oldott

December 22-én, az éjszakai órákban betörtek a komáromi Selye János Gimnázium tornatermébe. Egyelőre nem tisztázódott, hogy magányos tettesről van-e szó, vagy társai is
voltak az elkövetőnek, viszont a kamerafelvételek két alakot rögzítettek a jelzett időben.
A tettesek úgy jutottak az
épületbe, hogy kitörve az
öltöző tetőablakát, bemásztak a terembe. Az öltöző
ajtaját berúgva hatoltak a
folyosóra, majd a testnevelési szertárba jutottak. A tetteseket valószínűleg az ott

található laptopok és egyéb
értékes tárgyak vonzhatták.
Feltehetőleg csak ekkor vették észre, hogy nem csak az
iskolaépületet, de a tornatermet is riasztórendszer védi,
ezért gyorsan elmenekültek
a helyszínről. A keletkezett

kár körülbelül 150 euró. Az
őrző-védő szolgálat csütörtökön este 23 óra körül kapott
riasztást, pár percen belül a
helyszínre érkeztek és a tornaterem falánál egy hátizsákot találtak, amit átadtak a
rendőrségnek.
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Növényvédelem

Havasi hármas

Szobanövényeink télen

Amikor ezeket a sorokat rendezgetem, kitekintve az ablakon, még sehol sem látszik
hófödte terület, azt azonban
valamennyien érezzük, hogy
már elkezdődött a komolyabb
lehűlés időszaka. A szobai zöldeknek is drasztikus változást
jelentenek a téli körülmények.
Míg a kinti növények számára a téli pihenőidőszakot
megbízhatóan jelzi a fény és
a hőmérséklet együttes csökkenése, addig a lakásban lévő
kedvencek a fűtés miatt csak
a jelek egyikét kapják meg.
Az átlagosan 20-22 oCelsius
fokos benti hőmérséklet késő
tavaszi, nyár eleji klímát idéz,
a fény ugyanakkor ennek az
időszaknak csupán a töredéke.
Ez összezavarja a szobanövényeket, fejlődésük abnormálissá válhat (megnyúlt, satnya,
sárguló hajtásokat növeszthetnek), legyengülnek, és kön�nyebben támadják meg őket
betegségek, kártevők. A pihenőidőszakban az öntözés és
tápanyag-utánpótlás igényei
is megváltoznak. A lelassult
növekedésű, vagy vegetáló
növények ezekből is kevesebbet kérnek ilyenkor, így ha a
téli locsolások nem ritkulnak,
esetleg erőteljes tápanyagutánpótlást alkalmazunk, tovább bonyolítjuk a helyzetet.
Ezek a fő okai annak, hogy
a lakásban tartott zöldek legkönnyebben télen pusztulnak
el. A fentiek tükrében a megoldás is egyszerűenk tűnik, meg
kell teremteni az évszaknak,
vagy a növény igényeinek
megfelelő körülményeket.
A gyakorlatban ez azonban
mégsem pofonegyszerű. A
vízellátást és a tápanyagok
földbe juttatását – benti cserepes növényekről lévén szó
– egyedileg, a növény igényeinek megfelelően adagolhatjuk. Bajban akkor leszünk, ha
kedvencünk több fényt kívánna, vagy alacsonyabb hőmérsékleten érezné jól magát.
A fűtött szobában meleg van,
a levegő jobbára száraz, és
kevés a bejutó fény. Vannak
azonban olyan növények, me-

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733
Autóbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195.

lyek jól tűrik az efféle kondíciókat. A pletyka, sárkányfa
(dracéna), anyósnyelv, és a
rákvirág ide tartoznak, és a
broméliafélékkel sem lesz
gond. A kaktuszok és pozsgások a meleget és a száraz
levegőt szeretik, kevés fény
hiányában azonban megnyúlt,
gyenge, sárgás hajtásokat, leveleket hozhatnak. Ezért őket
vagy a lehető legtöbb fényhez
juttatjuk (jól szigetelő ablak
párkányára például), vagy a
hőmérsékletet csökkentjük,
körülbelül
5-10 o Celsiusra,
hogy a növekedés megálljon.
Utóbbi esetben fényből sem
kell sok, tehát egy fagymentes pince, fűtetlen előszoba,
vagy zárt lépcsőház megfelelő
(vigyázva a tűzvédelmi szabályokra).
Más szobanövényeknek a
fényhiány okozza a problémát.
A fokföldi ibolya, csuporka,
ciklámen, könnyező pálma,
fikusz és a papucsvirág ideális
esetben a lakás
legfényesebb helyén tartózkodik
télen is, nem túl
melegben
(15
o
Celsius környékén). Utóbbit természetesen nem
egyszerű megoldani, hiszen nem
fogunk családilag
vacogni a mama
kedvenc
ibolyája kedvéért, de azért nem
lehetetlen megfelelő helyet
találni, például egy üvegezett
lépcsőházban, vagy fényesebb
előszobában. Amennyiben a
lakás, vagy szoba fekvése kedvező a fény szempontjából,
elég lehet, ha az ablak közelébe csoportosítjuk a fényigényesebb példányokat, főleg, hogy
a helyiségen belül általában itt
a legalacsonyabb a hőmérséklet is. Szellőztetéskor természetesen tegyük hátrébb őket,
a kintről beáramló hideg levegő végzetes lehet számukra. A
páfrányok és orchideafélék pedig elsősorban a párás levegőt
kedvelik, amelyet vagy szobai
párologtatással (fűtőtestre he-

lyezett vizes edénnyel, de akár
úgy is, hogy a mosott ruhát
bent teregetjük), vagy párologtató tálcával biztosíthatunk
nekik. Utóbbi esetben a cserepek alá kaviccsal, aprókővel
megszórt tálcát tegyünk, melyre vizet öntünk, és erre állítjuk
a cserepeket. Ha más lehetőség
nincs, a páraigényes növényeket akár a fürdőszobába, vagy a
konyhába is átköltöztethetjük,
persze fény azért jusson nekik.
Mint az a fentiekből is kiolvasható, egységes, általános
teendő nem határozható meg
a szobanövények téli tartásával kapcsolatban. A legfontosabb az, hogy tudatosuljon
bennünk, hogy a lakás zöldjei télen kihívásokkal néznek szembe, és nekünk kell
segítenünk rajtuk. Szánjunk
rá egy hétvégi délutánt, hogy
sorbavegyük a négy fal közti
flórát, és akár internetes segítséggel tájékozódjunk az
igényeik felől. A legfontosabb
adatok az adott
fajta hőmérsékleti optimuma,
és a legalacsonyabb hőmérséklet, amit még
károsodás nélkül kibír. A
téli pihenőidőszakra tekintettel gyakran az
öntözéseket is
ritkítani
kell,
ám sok növény rendelkezik
víztartalékkal, így esetükben
a hőmérséklet csökkentése is
fontossá válik. Ha a hűvösebb
helyiségben teleltetett növényt túlöntözzük, pangóvíz
szaporodhat fel a cserepében,
ami rothadáshoz vezethet. A
láthatóan vézna, erőtlen hajtásokat növesztő példányok
víz- és tápanyagellátását
csökkentsük, és inkább sötétebb helyre tegyük őket, hogy
növekedésük kellőképpen lelassulhasson, megállhasson. A
téli lakásban erőteljesebb porosodás miatt pedig időnként
törölgessük át a leveleket,
hogy a légzőnyílásokat sza-labaddá tegyük.

A gútai

2017-ben is
gondoskodik
a látásáról!
GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Bizonyítsa be kedvesének, hogy valóban figyel rá és fontos önnek. Ennek legbiztosabb módja, ha teljesíti egy régi vágyát. Most előnyt kovácsolhat
abból a tulajdonságából, hogy képes figyelmen kívül hagyni a
tényeket és így sokkal kreatívabban kezeli a helyzeteket, mint
mások.
HALAK (február 21. – március 20.) Talán az év vége hatása,
mindenesetre úgy érzi, át kell gondolnia az életét, mégpedig a
szokásosnál őszintébben. A Halak jegy szülöttei gyakran vagy
maguk válnak áldozattá, vagy a környezetükben élőket kényszerítik ilyen szerepbe. Most ön is képes felismerni saját mintáit és
változtatni rajtuk.
KOS (március 21 – április 20.) Ne ragaszkodjon ahhoz a belső
képéhez, hogy kedvesének ki kellene találnia az ön gondolatait!
Ez az emlékünk az anya-gyerek kapcsolat első szakaszából maradt meg, de a párkapcsolatban sajnos már nem megvalósítható.
Itt bizony fel kell ismernünk és ki kell mondanunk, hogy mire
van szükségünk.
BIKA (április 21. – május 20.) Kedvese most olyan biztonságos légkört teremt az ön számára, amelyben végre beszélni tud
rejtett érzéseiről. Ez a romantikus hétvége, párja szeretete és
elfogadása segít, hogy végre foglalkozzon saját érzelmi igényeivel és fesztelenül pihenjen, ráhangolódjon az új évre és erőt
gyűjtsön a kihívásokhoz.

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

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

humor-csokor

Szőke nő a lottózóban:
– Ez milyen játék ?
– El kell találni hat számot...
– És milyen messziről?
– Mondjon egy hosszú szót, Jean!
– Gumi.
– Ez magának hosszú?
– Nem, uram, de nyújtható...
A baromfiudvarban félkilós tojást tojik az
egyik tyúk. Egy riporter megkérdezi tőle:
– Megmondaná, hogy hogyan sikerült?
– Ez családi titok.
– Tervei a jövőre nézve?
– Egykilós tojásokat tojni.
A riporter faggatja a sikeres kakast is:
– Megmondaná, hogy hogyan sikerült?
– Ez családi titok.
– Tervei a jövőre nézve?
– Szétverem a strucc pofáját!!!
Az angol, az ír meg a skót elhatározzák, hogy
közös vacsorát rendeznek.
– Én hozom a húst! – mondja az angol.
– Én hozom a tésztát! – szólal meg az ír.
– Én pedig hozom az öcsémet! – kontráz a skót.

– Tudod, rettenetesen hasonlítasz az anyósomra
– mondja Kovács a barátjának – leszámítva persze a bajuszt.
– De nekem nincs is bajuszom!
– Neked nincs, de az anyósomnak van!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Mozgalmas családi hétnek
nézhet elébe. Ha szánnak elegendő időt a közös tevékenységekre, nagyon kellemes lehet ez a pár nap. Sőt, előfordulhat,
hogy hosszú ideig az egyik legkellemesebb élményként tartják
majd számon. A buli utáni regenerálódás is közös programnak
számít!
RÁK (június 22. – július 22.) A környezetében élők tudják, hogy
önre nyugodt szívvel rábízhatják legféltettebb titkaikat is. Sőt, úgy
tűnik, azért is szeretnek önnel legbensőbb érzéseikről beszélni,
mert az a mély bölcsesség, amellyel hallgatja és reagál, képes a
legnagyobb belső zűrzavarban is békét teremteni. Ezt az önfeláldozó természetét azonban sokan kihasználják, ideje lenne felismerni a hamis barátokat!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Vidám, felszabadult
és örömét leli ma mindenben. Ez persze a környezetét is magával ragadja, így nagyon szép napokat tölthetnek együtt. Kedvesével most fél szavakból is megértik egymást. Használják ki,
hogy ennyire egymásra vannak hangolva, most bármit megbeszélhetnek.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne féljen kimutatni szeretetét a környezetében élők iránt! Különösen kedvesével legyen
most őszinte és új szakaszba léphet kapcsolatuk. Ha úgy látja,
érzékeny és sértődékeny hangulatban van és valóban segíteni
szeretne neki, derítse ki mi történt vele, mi bántja! Együtt még a
megpróbáltatásokat is könnyebb átvészelni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Az utóbbi időben elhanyagolta érzelmi életét, így most jól esik teljes egészében
családtagjai és szerelme szeretetében fürdenie. Minden kapcsolat nélkülözhetetlen eleme a kommunikáció. Ha erre nem
fordít elegendő figyelmet, előbb-utóbb bizonyos félreértések
adódnak, amelyeket csak nagy nehézségek árán sikerül tisztáznia.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Pontosan tudja, hogy
mit akar, ezért elszántan halad a célja felé. Semmi sem tántoríthatja el, hiszen végre olyan célért küzd, ami régóta a szívügye.
Ehhez azonban fontos, hogy a legjobb formájában legyen, ezért
figyeljen oda tudatosan a testére! Gondoskodjon megfelelő táplálékról és mozgásról, szellemi erőnlétéhez pedig ideje lenne ismét
kezébe fogni egy könyvet!
NYILAS (november 23. – december 21.) Ön sohasem hagyná
cserben barátait, rokonait, egyáltalán bárkit, aki sokat jelent önnek, még akkor sem, ha ezért komoly áldozatokat kell hoznia. De
ha csak magára kényszeríti az önzetlenséget, előbb-utóbb elárulja
magát és ezzel nagy csalódást okoz valakinek a környezetében.
BAK (december 22. – január 20.) Ne veszítse el a türelmét és ne
hagyja faképnél beszélgetőpartnerét csak azért, mert nem értenek
egyet. Talán ugyanarról beszélnek, csak másképpen. Minél inkább képes megmutatni önmagát kedvesének, annál inkább árad
majd önök között a szeretet és annál inkább fel tudja majd vállalni előtte gyengéit.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

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

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

Komárom

PVC ajtók és ablakok

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

akciós áron!

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

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

0948 252 606.

Egészségügyi segédeszközök
nagy választékban
a VII. lakótelepi
Alba patikában.
Tel.: 035/785 1076

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

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

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

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Eladó családi ház Virten.
Tel.: 0903 794 161.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575

Autóbiztosítás
megvárásra
a legjobb áron!

 0905 9280195

Vásároljon könyvet
szeretteinek.
2017 -ben is
gazdag kínálattal
várjuk!
Tankönyvek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt  Jókai utca 25.
945 01 Komárom  Tel.: 35/7731 9014
E-mail: madachkonyv@gmail.com

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



www.madachkonyv.sk

Dr. Bakai Hedvig
komáromi körzeti orvos

tisztelettel értesíti betegeit, hogy január 1-jétől
rendelője a VII. lakótelepi

Szent Valéria Egészségügyi Központban
folytatja tevékenységét.
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MŰSORAJÁNLAT
január 7-től 13-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

7.00 TV2 matiné, 11.40
Az év háziasszonya, 13.10
A Miller család (amer.),
14.10 Tarzan (amer.), 15.10
Gyilkos sorok (amer.),
16.10 Madagaszkár (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Amerikába jöttem (amer.), 21.25
Vejedre ütök (amer.), 23.55
Kertvárosi
kommandó
(amer.), 2.50 Az elnök árnyékában (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 11.05
Nevelésből
elégséges
(amer.),
12.15
Pokoli
á ramsz ü net (amer.), 15.40
Majd
elváli k
(amer.),
18.0 0 Hí radó, 19.15 A lv i n
és a mók usok 3 (amer.),
20.45 Sherlock Hol mes
2 (amer.), 23.00 A rítus
(amer.-magyar)

RTL II

9.00 Jo, a profi (amer.),
11.00 Nyomtalanul (amer.),
13.00 Szerelem második látásra (angol-amer.), 15.00 A
gyanú árnyékában, 18.00 A
szállító (amer.), 19.00 Miami helyszínelők (amer.),
20.00 Az éhezők viadala
(amer.), 22.40 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.40 Góg yi felüg yelő,
13.00 Sherlock, a jak,
14.20 Vízipók- Csodapók,
15.50 A k is g y ufaár us
lány (német), 17.00 Mickey egér játszótere, 19.20
Gondos bocsok, 20.10
Elcserélt lányok (amer.),
21.00 Én vag yok it t, 22.35
Lajkó Félix és vendégei

Duna tv

12 . 50
Í z őr z ők ,
13.30
Kele t-Eu r ó p a
va d onja i ,
14. 25 H a z ajá r ó, 15.30
M it c si n á lt fel s ége d 3 - t ól
5 -ig? (m a g ya r), 17.0 0
G a sz t r oa ng ya l ,
18.35
Sz e r e nc s e sz ombat , 19.35
M r. M a go o (a me r.), 21.05
A
k i r á lys á g
(a me r.),
23.0 0 L ove St or y (a me r.)

Duna World

11.30 Eg y t ál lencse (mag ya r), 13.55 Tőkécz k i és
Ta k a ró, 14.25 Ha ng v illa ,
14.55 Új idők , új d alai,
15.25 Hog y volt?, 17.20
Csalá d-ba r át , 19.25 Í zőrzők , 20.0 0 M i ndenből eg y
va n , 21.30 Fábr y, 22.50
Mu n k aüg yek

Pozsony 1

11.15 Assisi Szent Ferenc (olasz-német), 14.20
Sólyom és galamb, 16.10
Szlovákia nem ítélkezik,
17.20 Monte Christo grófja (angol), 19.00 Híradó,
20.25 A Fontan nővérek
szalonja (olasz), 0.00 Ismétlések

Pozsony 2

14.10 A rózsaszín delfin titka, 15.05 A szép
Varvara (orosz), 16.25
Arany líra, 17.30 Mézga
család, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 Óceánok, 21.50 Az őzvadász
(amer.-angol), 0.45 Szlovákia legnagyobb bűnesetei

Markíza tv

9.20 Mese a lovagról
(amer.), 11.50 Char t Show,
13.50 Jó t udni, 16.05 Exférj újratöltve (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.25 A 17. Operabál, 20.30 A kísérlet
(amer.), 23.05 A 17. Operabál, 23.10 A vendéglátó
(amer.), 1.30 Ismétlések

JOJ TV

7.55 Kacsafalva, 9.15 A
Simpson család, 10.00 Ninja
Faktor, 10.55 Defektes derbi
(amer.), 12.45 A fogtündér
(amer.), 14,30 Apokalipszis
(amer.), 16.40 Neveletlen
hercegnő 2 (amer.), 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Kincsvadászok
(amer.),
22.40 Jump Street 22
(amer.), 0.50 Vérdíj (amer.),
2.20 Vaslady (francia), 4.35
A második világháború

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

7.0 0 T V2 mat i né, 9.10 Me sék , 10.40 Tű sa rok , 12.40
Falforgatók , 13.10 A Miller család (a mer.), 13.40
Ta r za n
(a mer.),
14.40
Gy il kos sorok (a mer.),
15.45
Ju n ior
(a mer.),
18.0 0 Tények , 18.55 Jurassic Pa rk (a mer.) 21.30
Üveg t ig r is
(mag ya r),
23.50 Rock hajó (a ngolnémet)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 11.25 A
Muzsika TV bemutatja,
13.40 Házon kívül, 14.10
Dallas (amer.), 15.55 A
pláza ásza (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Különösen
veszélyes (amer.), 20.45
Holtpont (amer.), 22.45
Szex és New York (amer.),
1.20 Irány Dakar

RTL II

9.50 Gyémánt könnyek
(amer.), 11.50 Segítség,
bajban
vagyok!,
16.50
Csajok Monte Carloban
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
A szív bajnokai (amer.),
22.25 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 23.25 A szív
bajnokai (amer.)

M2

13.00 Sherlock, a jak,
14.21 Vízipók-Csodapók,
15.25 Irány Okido!, 15.50
A kis hableány, 17.00 Mickey egér játszótere, 17.50
A gumimacik, 19.20 Gondos bocsok, 20.10 Elcserélt
lányok (amer.), 21.05 Jézus K riszt us Szupersztár,
23.20 Új életre kelt bábok,
23.35 Gyilkosság (amer.),
0.40 Europe in Concer t

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
13.20 Mú zeu mt ú ra , 13.50
R iói
kala nd
(f ra nciaolasz), 15.45 Tökéletes
fér f i
(mag ya r),
17.0 0
Hog y volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.30 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 K á r t yavá r
(a mer.), 22.0 0 K ísérlet i
g y il kosság (a mer.), 23.55
A z utolsó cowboy (a mer.)

Duna World

11.30...hog y szala d na k a
fá k! (mag ya r), 13.0 0 H í ra dó, 13.50 Ola sz-mag ya r
örök ség, 14.40 A rejt élyes
X X. szá za d , 15.10 Rú zs
és selyem , 15.40 Ö nök
ké r t ék , 16.35 A mest e r nő,
17.20 Csalá d-ba r át , 19.30
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 23.0 0 Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

14.05 Miss Mar ple (angol), 15.40 Fából épült falu
(szlovák), 17.20 A vasálarcos (angol-amer.), 19.00
Hírek, 20.25 Ragan bácsi
(szlovák), 21.30 Cartouche
(francia-olasz), 23.20 Ismétlések

Pozsony 2

14.05 Mese, 15.20 Mézga
család, 16.45 Jégkorong,
18.20 Esti mese, 20.00
Híradó,
20.10
Agatha
Christ ie titka, 21.05 Hábor ú és béke (angol), 22.10
Sherlock (angol), 23.40
Rallye Darkar

Markíza tv

9.15 A szépség és a szörnyeteg ( francia-német),
11.30 Chart Show, 14.25
Szórakoztató műsor, 16.40
Téli mese (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 A Bournehagyaték (amer.), 23.15
Salt (amer.)

JOJ TV

11.10 Ikrek (szlovák),
13.30 Hogyan fojtsuk vízbe Mrácsek doktort (cseh),
15.30 Croodék (amer.),
17.20 Főzzünk!, 18.00
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Télapu (amer.), 22.20 Borotvaélen (amer.), 0.20 Menekülés Szibériából (amer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók,
15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Az
50 milliós játszma, 20.35 A
szultána (török), 23.30 Bűnös
Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 20.35 A szultána
(török), 21.10 Argo 2 (magyar), 23.10 Sherlock és Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.20 Story extra, 12.45
Családom és egyéb emberfajták (amer.), 13.10 Éjjelnappal Budapest, 14.20
Szívek doktora (amer.),
15.20 A kis menyasszony
(indiai), 16.10 Szulejmán
(török), 17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok közt, 21.25 Dr. Csont
(amer.),
22.20
Glades
(amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Tűzönvízen (amer.), 11.55 Hazug
csajok társasága (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
16.05 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.05 Új
csaj (amer.), 20.30 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

11.55 Mézga család, 12.55
Geronimo Stilton, 14.05 Kutya jó kalandok, 15.35 Lucas
és Emily, 16.20 Peppa malac,
17.55 Rosie világa, 20.10 Mit
gondolsz, ki vagy?, 21.10 Én
vagyok itt, 22.50 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.40
Doc Martin (angol)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.35
Jamie 15 perces kajái,
12.50 Colu mbo (amer.),
14.30 A császárság k i ncse
(dél-koreai), 15.30 Elfele det t szerelem (mexi kói),
16.15 Charlie, majom a
családban (német), 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.20
Alpesi nyomozók (osz trák)

Duna World

11.30 Tücsök (magyar),
13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt
kontinens, 14.40 Itthon
vagy!, 15.10 Roma magazin, 16.10 Duna anzix,
16.30 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Hogy
volt?, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Az üldözött (amer.), 22.15
Riporterek, 22.50 A mentőautó (cseh), 23.45 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

14.30 A rendelő, 15.00 Az
én hét csodám, 15.30 Nemzetiségi magazin, 17.15 A
világ kincsei, 20.00 Hírek,
20.10 A jövő terményei,
22.30 Mamlock professzor
(német), 0.05 Rallye Dakar

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00
Szerencsekerék,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Babovřesky (cseh),
23.15 A varázsló (amer.),
1.20 NCIS (amer.), 2.15 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

9.30 Rendőrök akcióban,
10.30 Az örökség (amer.),
12.00 Hírek, 12.30 Topsztár,
12.55
Elveszett
lelkek,
13.40 Csalók (amer.), 15.50
Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.00 Fejünk felett
a világ (cseh), 0.10 Bostoni
halottkémek (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.20 Story extra, 12.45
Családom és egyéb emberfajták (amer.), 13.10 Éjjelnappal Budapest, 14.20
Szívek doktora (amer.),
15.20 A kis menyasszony
(indiai), 16.10 Szulejmán
(török), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok közt,
21.20 Castle (amer.), 22.20
XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.05 Új csaj (amer.), 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Showder
Klub, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

M2

13.15 Pin kód, 14.05 Kutya
jó kalandok, 15.00 Caillou,
15.35 Lucas és Emily, 16.10
Traktor Tom, 16.25 Peppa
malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Mit gondolsz, ki
vagy?, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Doc
Martin (angol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.), 14.30
A császárság kincse (dél-koreai), 15.35 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!,
20.25 Önök kérték, 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Gran Hotel (spanyol)

Duna World

11.40 Társkeresés (magyar),
13.40 Szerelmes földrajz,
15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.25 Hogy volt?, 17.20
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 19.55 Dallamról
dallamra, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Senki sem tökéletes, 21.35 Szlovák ízek,
22.10 Jimmy utolsó lehetősége (amer.)

Pozsony 2

14.20 A rendelő, 15.00 Az
én hét csodám, 17.10 A világ kincsei, 19.00 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.30 Síelés,
22.30 Talkshow, 23.40 Szavak, amelyek megváltoztatták a világot, 0.40 Rallye
Dakar

Markíza tv

10.05 Családi történetek,
12.00
Szerencsekerék,
13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 Boldog otthon, 21.30
Tíz évvel fiatalabb, 22.35
Családi történetek, 23.35
Két és fél férfi, 0.30 NCIS
(amer.)

JOJ TV

9.30 Rendőrök akcióban
(amer.), 10.30 Örökség, 12.30
Topsztár, 12.55 Elveszett
lelkek, 13.40 Csalók, 15.15
Viszlát, nagyi!, 15.50 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Az első nyaralásom, 23.00 Castle (amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 20.35 A szultána
(török), 21.10 Tomb Raider 2
(amer.), 23.30 A törvény embere (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.20 Story extra, 12.45
Családom és egyéb emberfajták (amer.), 13.10 Éjjelnappal Budapest, 14.20 Szívek doktora (amer.), 15.20
A kis menyasszony (indiai),
16.10 Szulejmán (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok közt,
21.25 Szulejmán (török),
22.30 Házon kívül

RTL II

12.50
Segítség,
bajban
vagyok!, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Anyák gyöngye
(amer.), 16.05 Gordon Ramsey, a konyha ördöge, 17.05
Új csaj (amer.), 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 A hűtlen (amer.-német)

M2

14.05 Kutya jó kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 15.00 Caillou,
15.25 Lucas és Emily, 16.20
Peppa malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Mit gondolsz, ki
vagy?, 21.00 Én vagyok itt!,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Doc Martin
(angol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.30 A császárság kincse
(dél-koreia), 15.35 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 17.10 Ridikül, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.30
Zsaruvér (amer.), 21.30 A
fehér királyné (angol), 22.40
A nagy Gatsby (amer.), 0.35
Öltések közt az idő (spanyol)

Duna World

11.40 Azurexpress (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.40
Noé és barátai, 15.05 Nemzetiségi műsorok, 16.10 Duna
anzix, 16.30 Hogy volt?,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 17.00 A remény öble
(kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Hegylakó (amer.),
22.35 Veszélyesen közel
(német), 0.05 Rendőrségi
ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

14.35 A diagnózis, 15.00
Az én hét csodám, 15.30
Magyar magazin, 17.00
Hírek, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Az állatok élete, 21.00 Az inter net
tör ténete, 22.30 Művészetek, 23.00 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek, 12.00 Szerencsekerék, 13.05 A ment alist a
(amer.), 15.00 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55
Szerencsekerék,
19.00 Hí radó, 20.30 Char t
Show, 22.35 A háziny uszi
(amer.), 0.35 NCIS (amer.)

JOJ TV

9.40 Rendőrök akcióban
(amer.), 10.35 Az örökség,
12.30 Topsztár, 12.55 Elveszett lelkek, 13.40 Csalók, 15.15 Viszlát, nagyi!,
15.50 Találd ki a koromat!,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Miféle katona ez? (cseh-szlovák), 22.40 Castle (amer.),
23.40 Bostoni halottkémek
(amer.), 0.35 Backstrom
nyomozó (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

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

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 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Az 50 milliós játszma,
20.35 A szultána (török),
21.10 NCIS: Los Angeles
(amer.), 23.15 Backstrom
nyomozó (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 Elrabolva 3
(amer.), 23.10 Backstrom nyomozó (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.20 Story extra, 12.45
Családom és egyéb emberfajták (amer.), 13.10 Éjjelnappal Budapest, 14.20
Szívek doktora (amer.),
15.20 A kis menyasszony
(indiai), 16.10 Szulejmán
(török), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.25 Válótársak (magyar), 22.30 CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

11.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.55 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 Gordon Ramsey,
a konyha ördöge, 17.35 Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.00 Showder
Klub, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 23.00 Barátok közt

M2

11.25 Magyar népmesék,
14.05 Kutya jó kalandok,
15.25 Lucas és Emily, 17.45
Milly, a kíváncsi, 18.10 Rosie világa, 20.10 Mit gondolsz, ki vagy?, 21.00 Én vagyok itt!, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.20
Doc Martin (angol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.05 A császár kincse
(dél-koreai), 15.10 Elfeledett szerelem (mexikói),
16.00 Charly, majom a
családban (német), 17.10
Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem
(török), 19.25 Maradj talpon!, 20.25 A Bagi Nacsa
Show, 21.25 Mun kaügyek
(magyar), 22.00 A nagy
csobbanás (amer.)

Duna World

11.45 Levelek Margitnak
(magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.05 Magyar krónika, 16.00
Duna anzix, 16.20 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Miért
raboltam el a főnökömet
(német), 21.55 Törvény és
rend, 23.25 Rendőrségi
ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

12.35 Az állatok élete,
15.00 Az én hét csodám,
16.00 Éden ker tek, 16.50
Nemzetiségi hírek, 17.15
A világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 20.35 Tudományos magazin, 22.30 Gyógyítás böjttel

Markíza tv

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.20 Story extra, 12.45 Családom és egyéb emberfajták
(amer.), 13.10 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 Szívek
doktora (amer.), 15.20 A kis
menyasszony (indiai), 16.10
Szulejmán (török), 17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.20 Halálos fegyver
(amer.), 22.10 Gyilkos elmék
(amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 13.45
A gyanú ár nyékában,
14.40
Showder
Klub,
15.35 Barátok közt, 17.05
Új csaj (amer.), 18.35 Segítség, bajban vagyok!,
20.30
Showder
Klub,
22.00 Az első millióm
tör ténete, 23.00 Barátok
közt

M2

12.15 Magyar népmesék,
12.55 Geronimo Stilton,
14.05 Kutya jó kalandok,
14.30 Raju, a riksa, 15.00
Caillou, 17.45 Mily, a kíváncsi, 17.55 Rosie világa,
18.25 Szófia hercegnő, 20.10
Elcserélt lányok (amer.),
21.00 Én vagyok itt!, 22.35
Tappancs, a mesterdetektív
(német), 0.25 Doc Martin
(angol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.30 A császárság kincse
(dél-koreai), 15.35 Elfeledett szerelem (mexikói),
16.15 Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (amer.),
19.25 Maradj talpon!, 20.25
Superman III (amer.-angol),
22.35 A védelem ára (amer.)

Duna World

11.20 Sértés (magyar),
13.40 Rúzs és selyem,
14.40 Kosár, 15.05 Életkerék, 16.05 Hogy volt?, 17.25
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szlovákia, szeretlek!, 21.50
Úttalan utakon, 22.35 A 9.
ezred (orosz-finn)

Pozsony 2

14.30 Tudomá nyos maga zi n, 15.0 0 A z én hét
csod ám, 16.0 0 Vá rosból
vá rosba , 18.40 Est i mese,
20.0 0 Hí rek , 20.10 A család , 20.35 Menek ülés a z
a ra ny f öldjéről (szlová k),
21.35 Lélegezz (f ra ncia),
23.05 A z ellenállás (f ra ncia)

Markíza tv

9.50 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 21.40 Szórakzotató műsor, 22.40 Jószomszédi viszonyok

10.0 0 Családi tör téne tek , 12.55 A ment alist a
(amer.), 14.50 Családi
tör ténetek , 17.25 Ref lex,
17.55
Szerencsekerék ,
19.0 0 Hí radó, 20.30 A z
üldözöt t (amer.), 22.35
Cha r t Show, 0.35 NCIS
(amer.)

9.40
Rendőrök
akcióban
(amer.), 10.40 Az örökség,
12.30 Topsztár, 12.55 Elveszett
lelkek, 13.40 Csalók, 15.15
Viszlát, nagyi!, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Anderssonék
Görögországban (svéd), 22.45
Castle (amer.), 23.45 Bostoni
halottkémek (amer.)

10.35 Az örökség, 12.30 Topsztár, 12.55 Elveszett lelkek,
13.40 Csalók, 14.30 Barkács
Kft., 15.15 Viszlát, nagyi!,
15.50 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Rubinvörös (német),
23.35 12 kör (amer.), 1.40
Céges buli (amer.)

JOJ TV
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

január
január
január
január
január
január
január

7-én
8-án
9-én
10-én
11-én
12-én
13-án

Attila
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Szekeres Adrián és Leczkési Melinda.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a csallóközaranyosi Rozbroj Tamás László, a komáromi Svitač
Chloe, Less Bulcsú, Csákvári Charlotte, Kuczman Emília, Zachar Krisztián, Urblíková Tamara és Hegedűs Zara
Viktória, a dunamocsi Mesková Sopia, a marcelházai Lakatos Anikó, a bajcsi Márton Vivien, a szímői Lakatos
Sofia, az andódi Fazekaš Sarah, a negyedi Beňák Adam,
az ógyallai Kováč Aurel és Szalai Viktória, a muzslai
Vágvölgyi Csaba, a gútai Varga Emma, a kürti Ocsov
szký Noel, a bánovi Radecká Eliška és Adela, a komáromcsehi Veselský Nikolaj, a marcelházai Krampoťáková Anna és a hetényi Csengel Áron.
H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Szalay Dezső (84 éves), Kiss Anna (85 éves),
Pašinský Milan (63 éves), Müllerová Margita (99 éves), id.
Palacka Tamás (85 éves), Zácsik István (59 éves), Maceková Eva (84 éves), Kahler Ilona (89 éves), Tóthová Helena (70 éves), Šneidrlová Olga (79 éves), Nagy József (85
éves), Štefancová Rozália (79 éves), Krieková Terézia (78
éves), Csepregiová Helena (84 éves) és Talač Dušan mérnök (67 éves), a gútai Balogh Margit (72 éves), Farkas Mihály (54 éves), Marosi László (85 éves), Árgyusi Éva (52
éves) és Leszko Ilona (78 éves), a kavai Bilko Ľudovít
(65 éves), a csicsói Szabó Erzsébet (82 éves), a nemesócsai Tóth Lajos (74 éves), Földes Mária mérnök (77 éves),
Paulovics János (79 éves) és Veszprémi Rudolf (47 éves),
az izsai Molnár Terézia (77 éves), a dunaradványi Kántor
György (61 éves) és Podmanicky Ján (69 éves), a gadóci
Szermánovics Erzsébet (87 éves) és Mézes Zoltán mérnök
(83 éves), a szentpéteri Kládek Mária (87 éves), a vágfüzesi
Hozman Aranka (69 éves), valamint a violíni Gondeková
Darina (63 éves), a bátorkeszi Ivancsik Péter (50 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Krémes csirke

Hozzávalók:
8 db csirkecomb
25 dkg brokkoli
25 dkg pennetészta
6 dkg vaj
2 dl tej
1,5 dl tejszín
0,5 dl liszt
1 marék petrezselyem (aprított)
1 dl majonéz
só
őrölt fekete bors
Elkészítése:
A megmosott és szárazra törölt csirkét megsózzuk és megborsozzuk. A vajat felolvasztjuk egy nagy lábasban, és megsütjük
benne a csirke mindkét oldalát, amíg aranybarna nem lesz.
Hozzáadjuk a lisztet a vajhoz, és egy percig melegítjük. A tejet
és a tejszínt felforraljuk. Fűszerezzük sóval és borssal, majd
belekeverjük a marék petrezselymet és a majonézt. Hozzáadjuk a vajas keveréket, és takarékon főzzük körülbelül 3 percig.
Egy hőálló tálat kikenünk zsiradékkal. A rózsáira szedett brokkolit és a csirkét a sütőtálba tesszük, és meglocsoljuk a szós�szal. A sütőt előmelegítjük 180 ºC-ra, és 20-30 perc alatt készre
sütjük benne a csirkét. A tésztát kifőzzük forrásban lévő, sós
vízben, és a csirke mellé tálaljuk.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

Hanko Jurajra
Komáromban,

halálának nyolcadik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége és családja

Ő már ott nyugszik,
ahol nincs fájdalom,
Örök álmát őrizze
béke és nyugalom…
Szomorú szívvel emlékezünk
január elsején

Lévai Sándorra
Komáromban

halálának
tizenötödik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége, gyermekei,
unokái és dédunokái

2017-ben is az Önök megbízható partnereként
állunk szolgálatukra!

Notebookok,

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Madarász Gizellától
Gútán,

Elmentél tőlünk pont nyolc éve,
ott pihensz a temetőben,
Ott pihen a szíved,
mely minket szeretett,
S tudjuk, árnyas fák alatt
Te sem feledsz minket sohasem.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk január 12-én a drága
férjre, édesapára és nagyapára,

Elkészítése:
A tojások sárgáját kemény habbá verjük a cukorral, majd
hozzáadjuk a tojások sárgáját is, és az egészet összedolgozzuk. Ezután hozzáadjuk a sütőport és lisztet. A jól eldolgozott
masszát egy téglalap alakú, közepes méretű tepsibe simítjuk
és előmelegített sütőbe tesszük.
Amíg a tészta sül, elkészítjük a krémet. A pudingport a cukorral és kevés tejjel csomómentesre keverjük, majd fokozatosan
hozzáadjuk a maradék tejet is. Sűrűre főzzük, majd kihűtjük.
Amikor kihűlt a puding, hozzáadjuk a margarint, és csomómentesre keverjük. (A margarintól szép sima és fényes krémet
kapunk.) A kihűlt piskótalapra rákenjük a kihűlt vaníliakrémet.
A habtejszínhez hozzáadjuk a habfixálót, és robotgéppel kemény habbá verjük. Ezután a lereszelt gesztenyepürét óvatosan a összedolgozzuk a habbal, majd ráhalmozzuk a vaníliakrém tetejére. A süteményt cukorgyöngyökkel díszítjük.

S Z U D O K U

December 23-án vettünk
végső búcsút
a szeretett feleségtől, édesanyától,
és nagymamától,

MEGEMLÉKEZÉSEK

A díszítéshez:
cukorgyöngy

e-shop: www.privlačuj.sk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

aki türelemmel viselt,
hosszú szenvedés után,
életének 58. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

Gesztenyés krémes

Hozzávalók:
A tésztához:
6 db tojás
6 ek kristálycukor
6 ek liszt
1 csomag sütőpor
A krémhez:
8 dl tej
2 csomag vaníliás pudingpor
8 ek kristálycukor
15 dkg margarin
A tetejére:
4 dl habtejszín (dobozos)
2 csomag habfixáló
25 dkg gesztenyepüré

Tel.: 7704 310.

KÉZILABDA

Dorogi bronzérem a Naszvad-Gúta vegyes csapatnak

Buzási Józsefről, a dorogi kézilabdasport tíz éve elhúnyt nesztoráról nevezték el a városi sportcsarnokot, s a névadás alkalmából megtartott tornára meghívást kaptak a naszvadi és a
gútai kézilabdások is.
Mivel a két sportklub csak di- tot állított fel. A mérkőzéseken
ákcsapatokat (U 11 Gúta, U mindvégig színvonalas játék
12 Gúta és Naszvad) tudott folyt, a csapatversenyben az
kellő létszámmal indítani, a első Dorog lett, második a Csekét csapat a délutáni felnőtt pel, harmadik pedig a felvidéki
mérkőzésre egy közös csapa- vegyes csapat.

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

MŰLESIKLÁS
Hatalmas sikerrel fejezte be
múlt évi sportversenyeit az
ógyallai France Martin mérnök, aki a paralimpikonok
világkupájának 2016-os utolsó futamán óriáslesiklásban
aranyérmes lett. Az osztrák
Alpokban megtartott versenyen a pálya az egészséges
sportolók számára is kihívást
jelent, Martin viszont lényegében csak lábtechnikáját
tudta alkalmazni a pályán.
A sportembert az ógyallai
városházán Basternák Ildikó
polgármester fogadta.

RÖPLABDA

Az Ólubló elleni győzelemmel a komáromi röplabdacsapat az
alapszakasz 5. helyén zárta az idényt. Az első helyen a VKP
Bystrina SPU Nyitra csapata végzett 47 ponttal, második az
eperjesi VK MIRAD PU 37 ponttal, harmadik a VK Privigye
33 ponttal, negyedik a kassai VK KDS Šport 30 ponttal. A komáromi VK Spartak SJE 24 pontot gyűjtött össze.
Lejárt a szerződése, így távozott bánya szülöttje és a szeniorváa csapatból Ivan Perovič, vi- logatottnak 55 alkalommal volt
szont Komáromba érkezik egy tagja. Külön érdekesség, hogy
igazi „nagyágyú”: PETER JA- Petert több csapat szerette volNUŠEK. A 33 éves, nemzetközi na megszerezni, ő azonban úgy
tapasztalatokkal rendelkező két- döntött, hogy tapasztalatait Kométer magas söprögető Brezno- máromban fogja kamatoztatni.

2016-ban tovább öregbítették Komárom sporthírnevét
Hagyományosan 122 újságíró 35 egyéni sportolót és 8
csapatot írt fel a szavazócédulájára, ebből az összesítésből kerültek ki a győztesek.
A Szlovák Újságírószövetség
sportszerkesztőinek szavazatai alapján Az év sportolója
díjat a Szlovák Nemzeti Színházban adták át.
A csapatok közötti versengésben helyet cserélt a tavalyi két
első helyezett, az újságírók idén
a kajakosok eredményét értékelték többre a focistákénál. A
Denis Myšák, Erik Vlček, Tarr
György és Linka Tibor összetételű kajaknégyes a moszkvai
Eb-n 1000 méteren aranyérmet,
500 méteren ezüstöt nyertek. Az

olimpián is ezüsttel gazdagodott az éremkollekciójuk. Vlček
ötödik olimpiáján harmadik érmét szerezte, míg Tarr számára
ez az ezüst a második volt. A

Madarász Tibor a csúcson

A komáromi veterán motocrossversenyző,
Madarász
Tibor nyerte a 2016-os év országos bajnokságát saját kategóriájában. Ez azt jelenti, hogy
az év során megrendezett 14
bajnoki forduló után, amelyre
mindig más helyen került sor,
pontozással győzött.
Ezzel sikerült legyőznie a myjavai Miroslav Marôneket, aki
két éven át, szinte az utolsó pillanatban előzte meg. Madarász
tavaly is második lett Marônek
mögött. Idén vegyes sikerei
után azonban kiderült, hogy az
összpontozásban Madarász lett
az első.

AT L É T I K A

Gútai maraton már
hetedik alkalommal

Január 7- re várják a szervezők a legbátrabb futókat a 7.
Gútai Vízkereszt Maratonra. A téli időjárás ellenére jelentős
részvételre számítanak. A futóversenyen három számban lehet indulni. A legedzettebbekre vár a maratoni táv – 42 km,
a rövidebb távot kedvelőkre a félmaratoni táv – 21 km és a
vágtázókra, illetve hobbifutókra a maratoni táv, négyfős csapatokban.
A verseny hagyományosan Eddig a versenyre 47 maratoni
ágyúszóra indul és a futók ha- futó, 64 félmaratoni futó és 7
gyományőrző lovascsapatok maratoni váltócsapat nevezett
kíséretében (Vermes István és be. A versenyen 5 ország fuRiflik János csapatai) hagyják tói – Szlovákia, Magyarország,
el Gúta utcáit, majd Vágfüzes Szerbia, Ausztria és Csehorfelé véve az irányt, Agyagos szág – képviseltetik magukat. A
előtt visszafordulva futnak Komáromi járásból a maratoni
Gútára a Piac téren lévő cél- távra Kele Géza (Dunamocs)
ba. Itt minden befutó érmet és Zsélyi Zoltán (Gúta), a félkap. A szervezők, Zsélyi Zol- maratoni távra Szabó Iveta és
tán és Katalin elárulták, hogy Čelka Zsuzsanna (Bogyarét),
a kiértékelés mellett, mely a Ravasz Eszter (Bogya), Nagy
vmk-ban lesz, meleg itallal Róbert, Tamási Attila, Ollé Tiés étellel szeretnének kedves- bor, Lukács Krisztián és Kürti
kedni a versenyen résztvevő Zsolt (Gúta), Koczkás Péter
futóknak. A kiértékelésnél a (Csallóközaranyos),
Juhász
korcsoportokat tízévenkénti Gábor, Vörös Péter és Bödők
felosztásban alakítják ki, nem László (Dunaradvány) és Széfeletkezve meg a hazai, gútai nási István (Komárom) nevefutókról sem.
zett be, míg maratoni váltóban
A helyi lakosok figyelmét is a csicsói polgármester, Földes
szeretnék felhívni a mozgás Csaba is rajtol. A szervezők
fontosságára a téli időszakban azokat a futókat is szeretettel
is, és egyben meghívni a futók várják, akik még nem nevezbuzdítására a verseny napján tek be, de kedvük lenne egy jót
10 órára a Piac térre, illetve a kocogni és egyben megméretKomáromi, Erdei, Béke, Alsó tetni magukat. A nevezésre leés Diófa utcákra, amelyek a hetőség van a verseny napján is
verseny városi szakaszát ké- Gútán a kultúrházban délelőtt
pezik.
fél 10-ig.

kajaknégyes korábban hatszor
győzött az év csapata szavazáson, míg tavaly a második helyre szorult.

COCO is
dobogós!

December 17-én került
sor a Szlovák Motoros
Szövetség (SMF) szervezésében Púhóban a
gyorsasági
motorosok
idei utolsó díjátadójára.
A múlt évben is sikerült
Szabó Coco Istvánnak az
éves összetettben megtartania az első helyezését
ebben a hazai kupasorozatban is, így megérdemelten vehette át a 2016os év szlovák bajnoka
címet a STREET1000+
kategóriában!

LABDARÚGÁS
Komáromi városi
kispályás fociliga
V. forduló

Aureus – Barracuda 3:8 *
T. TechniCAD – Amfora 4:8
* B. Diamonds – Csoda Bal
12:3 * U 20 – Antigén 5:7 *
Bauring City – B. B. Litovel
5:5 * Az R. Anaplast csapatának szünnapja volt. A táblázatban 1. Barracuda 12 ponttal,
2. B. Diamonds (12), 3. Bauring City (10), 4. B.
B. Litovel (10), 5.
Amfora (9), 6. Antigén (9), 7. Csoda
Bal (6), 8. R. Anaplast (3), 9. U 20 (3), 10.
T.
TechniCAD (0), 11. Aureus
(0).
A komáromi városi kispályás
liga január 8-án folytatódik a
VII. fordulóval. Az elmaradt
VI. fordulót a csapatok január
21-én, 12 órától játsszák le.

KOSÁRLABDA

Iskra Svit – MBK Rieker COM-therm Komárom
87:69 (41:27 * 24:16, 17:11, 24:23, 22:19)

A tabella élvonalában játszó Szvit otthonában egy foghíjas komáromi csapat lépett pályára.
Két oszlopos tagját nem sikerült pótolnia a Duna-parti legénységnek, így valójában csak iszapbirkózásra maradt erejük. Ennek ellenére az első félidő után sikerült talpra állniuk és egyenrangú ellenfélként mutatkoztak be a Tátra-alji pályán.
Az első negyedben már érez- fordulatot hozott, a komáro- végül csak két pont választotta
ni lehetett, hogy a komáromi miak folyamatosan tartották a el a komáromiakat. Nem kelcsapat nincs régi formájában, lépést a hazaiakkal, sőt néha lett szégyenkezniük az utolsó
támadásai gyengék voltak, még az irányítás is az ő ke- negyedben sem, ám itt is néha
hiányoztak a hárompontos zükbe került. Ekkor érződött úgy tűnt, hogy Ďuriš mesterdobások. A második negyed csak igazán Halada hiánya, edző csapata kifáradt, enervált
sem hozott meglepetést, talán aki ilyenkor össze tudta fog- lett, így a szvitiek megérdea komáromi védelemben volt ni a csapatot és kellőképpen melt győzelmet arattak.
érezhető hajszálnyi javulás.
vezetni a támadásokat. A har- Komárom legjobbjai: LangA második félidő jelentős madik negyed megnyerésétől ston 24, Bilič 12, Vido 9.

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK 04 AC LB Igló
90:43 (42:19 * 20:7, 22:12, 31:16, 17:8)

Egy hosszabb vereségsorozat után nem könnyű hazai pályára lépni, ahol a hűséges szurkolók
fordulatot várnak. Ez a teher egyaránt rányomta bélyegét a játékosok teljesítményére és Richard Ďuriš edzőre is, ám szerencsére ezúttal pozitívan hatott.
A sereghajtó iglóiak bizonyítani akartak, a
sabb szinten játszanak, mint a Tátra-aljiak.
Nem hozott gyökeres változást a harmadik
komáromi kosarasok pedig örömöt szereznegyed sem, bár a szurkolók nagy örömére
ni csapatuknak és szurkolóiknak. Az első
mindkét fél látványosabb, gyorsabb játékot
negyedben mindkét kívánságuk teljesült
mutatott be, a harmadik játékrészt 15 pona Duna-partiaknak, akik lényegében rajttos előnnyel zárták a komáromiak. Az utolsó
cél győzelmet arattak, hiszen a vendégek
a játszma jelentős részében meg sem tudták játékrész valójában jutalomjáték volt, hiszen az
közelíteni a komáromi kosarat. A második ne- iglóiak ugyan erősítették védelmüket, de a komágyed már sokkal izgalmasabban telt, az iglóiak romiak látványos játékkal ezúttal is győzni tudrendezték soraikat, néha merészebben is támad- tak és 11 pontos előnnyel zárták ezt a játékrészt.
tak, ám a tízpontos különbség egyben igazol- Komárom legjobbjai: Cobb 25, Kuffa 19,
ta, hogy a komáromiak több osztállyal maga- Langston 16.

MBK Rieker COM-therm Komárom – Pozsonyi VŠEMvs Karlovka
84:74 (28:18; 19:20; 13:15; 24:21)

Kellettek ezek a sikerek, amelyek a 2016-os év utolsó találkozóin születtek, hiszen ismét tombolhatott a lelátó, bizonyítva azt, hogy a komáromi „kemény mag” töretlenül hisz csapatában.
Pénteken a Duna-parti kosarasok azonban ismét gondoskodtak arról, hogy a közönségnek az
örömön kívül homlokredőzésre is legyen alkalma...
Mintegy próbajátékként ezt viszont a második menetben első részében többször is ela hangulatot élvezhette Boris már alapos meglepetést okoz- csendesedett a nézőtér, ugyanis
Bojanovský, a komáromiak új tak a pozsonyi egyetemisták, a vendégek lassan átvették a
szerzeménye is, aki azt nyilat- akik hatalmas hajrázással küz- találkozó irányítását és további
kozta, hogy a játéktéren túl, a dötték ki maguknak a – igaz, kétpontos vezetéssel kezdhetnézői hangulat is felér egy to- csak egypontos – győzelmet. ték az utolsó negyedet. Richard
Ebben a negyedben a dobók pi- Ďuriš mesteredző utasítása
vábbi kosarassal.
Az első negyed végén tízpontos hentették magukat, miközben a alapján ismét a régi komároelőnnyel sikerült a rövid szü- Karlovka együttese aktivizálta mi csapat volt a pályán és Igló
netben megbeszélést tartaniuk, védelmét is. A második félidő után ismét hatalmas iramot
diktálva bizonyította, ki a jobb.
Januártól Komáromban lép pályára!
Komárom legjobbjai: Bilič
Boris Bojanovský, a malac26, Djordjevič 13, Langston
kai születésű, 221 cm magas,
12, Vido 9, Cobb 6 (Bojanovs23 éves kosaras nemzetközi
ký 14, Kuffa 4, Jurčina 0).
tapasztalatokkal rendelkezik, tavaly a floridai Florida
2017 első
State egyetemi csapatot erőmérkőzései
sítette. Az idényt a lengyel
Január 4-én az örök ellenAnwil Wloclawek csapatáfél, Nyítra pályáján kezdik
ban kezdte, ám úgy öntött,
az évet a kosarasok, majd
hogy idén már a komáromi
január 6-án az Alpok-Adcsapatot erősíti. Találati átria Kupa sorozatában a
laga: 18 perc alatt 6,1 pont,
děčíniek érkeznek Komáebből 4,4 pont egyenes támaromba.
dásból.

TÉLI

ÚSZÁS

Szilveszteri csobbanás

Újkeletű hagyománnyá válik Komáromban is, hogy
az extrém sportok szerelmesei karácsonykor a
téli úszókhoz csatlakozva
megmártóznak a Vág-Duna vizében. Idén a hazai
merészek mellett a gútai
Rozmárok, a vágsellyei,
dunaszerdahelyi és pozsonyi téli úszók egészítették
ki a hazai mezőnyt és a téli
napsütés mellett összesen
16-an mártóztak meg.
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