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A polgármester kinevezte a vízművek új elnökségét

Németh István felvétele

A Komáromi járásban is támad a kór

Nagykeszin eddig több mint
harminc hattyú pusztult el

a H5N8 típusú madárinfluenza miatt!

Január 2-án délután elpusztult hattyúkról tett bejelentést Nagykeszi község vadásztársasága.
Az elpusztult madarak tetemeit a település melletti 12 300 négyzetméter felületű tó vizén
fedezték fel. A tömeges vadmadárpusztulásról tett bejelentés kapcsán január 3-án helyszíni
szemlét végzett az Állami Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (Štátna veterinárna
a potravinová správa SR) komáromi irodájának állatorvosa.
Az ellenőrzés során 26 elpusztult és egy sú lát. A Zólyomi Állategészségügyi Intézet még
lyos klinikai tüneteket mutató hattyút fedez aznap este igazolta a H5N8-as szubtípusú ví
tek fel a tavon, amelyet a helyszínen lelőttek. rus jelenlétét a hozzájuk eljuttatott mintákban.
Ezt követően mintát vettek egy elpusztult Minderről értesítette az Állami Állatorvosi és
hattyú teteméből és a frissen lelőtt egyedből Élelmiszer-biztonsági Felügyeletet. Értesü
is. A mintákat a komáromi iroda eljuttatta a léseink szerint azóta további elpusztult hat�
felügyelet Zólyomi Állategészségügyi In tyúkat, fácánokat és vadkacsákat is találtak,
tézetébe kivizsgálásra, hogy megállapítsák, illetve a környező községekben galamboknál
madárinfluenza okozta-e a pusztulásukat. A tapasztalták a vírusfertőzés tüneteit. Egyelőre
nagykeszi tónál még január 3-án kihelyezték a Kaváról, Csallóközaranyosról, Csicsóról ér
Tilos a belépés – Fertőzésveszély feliratú táb kezett a vadászoktól bejelentés.

A minisztériumot megbénítaná az átláthatóság

Egy eltussolni kívánt üggyel
több Szlovákia számláján

Szlovákia lassan előkelő helyet szerezhet az eltussolt ügyek, botrányok ranglétráján, már
ha egyáltalán rangnak nevezhető az ilyesmi. Gorillát mindenféle rendű és rangú társai
követik, a Smer és hű csatlósai úgy söprik a szőnyeg alá a takargatnivalót, mint lusta as�szony a felgyülemlett szemetet. Eközben pedig a legpimaszabb, vagy ha úgy tetszik, a legszánalmasabb magyarázatokkal etetik a választópolgárt arra vonatkozóan, miért is nem
derülhet ki az igazság.
Miközben a koalíció a szlovák
uniós elnökség pazar lecsengé
séről kántált, azért itt is fröc�
csent némi sár a menyasszony
ruhájára. Az Evka céggel kap
csolatos botrányt Zuzana Hláv
ková, a külügyminisztérium
volt alkalmazottja robbantot
ta ki, akinek állítása szerint a
tárcavezető jóváhagyásával a
fent említett előre kiválasztott
cég túl drágán szervezte meg
az uniós rendezvényeket. Az
ilyesmit könnyű lenne tisztáz
ni, ha a külügyminisztérium
hajlandó lenne nyilvánosságra
hozni az uniós elnökség ki
adásaival kapcsolatos szer
ződéseket. Az Transparency
International Slovensko erre
az infotörvényre való hivatko
zással fel is szólította a külügy
minisztériumot, ennek ellenére
hónapok óta hiába próbálnak
hozzájutni a rendezvények
dokumentációjához. A külügy
arra hivatkozva tagadja meg a
kérést, hogy a dokumentáció
átadása rengeteg munkával
járna, s ebben az esetben meg
bénulna a minisztérium. Hogy
pontosítsuk, a minisztérium
állítása szerint attól „bénulna
meg”, ha választ kellene adnia
a kérdésre, mely ügynökségek
milyen ajánlatokkal versengtek
a megbízásért, illetve ha ren
delkezésre kellene bocsátania a
rendezvények költségvetését, a
fellépők honoráriumát. Nos, ez
valóban „bénító” lehet, kivált

képp annak fényében (illetve
inkább sötét árnyékában), hogy
Hlávková egyetlen állítását
sem sikerült határozottan cáfol
ni. A külügy egyébként a kért
adatokat arra hivatkozva sem
hajlandó kiadni, hogy az Álla
mi Számvevőszék és a Közbe
szerzési Hivatal már vizsgála
tot indított az ügyben. Józan
paraszti ésszel élve azonban
csak az fél a nyilvánosságtól,
akinek van mit takargatnia, ha
minden tiszta lenne, a kételye

ket éppen az átláthatóság biz
tosításával lehetne a legkön�
nyebben eloszlatni. A TIS ezért
a nyilvánosság bevonásával
szeretné erre rákényszeríteni
a külügyminisztériumot, ezért
indította „Válaszoljon Zuza
nának” (odpovedztezuzane.sk)
kampányát, melyben arra kéri
a polgárokat, hogy e-mail-ben
szólítsák fel a külügyet, adjon
feleletet a kérdésekre. A felhí
váshoz eddig több mint öt és fél
ezer ember csatlakozott. -zsu-

Ha a KOMVaK elviszi a város
pénzét, miből jut fejlesztésre?

Stubendek László polgármester múlt év december 29-én kinevezte a vízművek új elnökségét, majd másnap körlevélben fejezte ki kétségeit az általa kinevezett tagok szakmai
rátermettségével kapcsolatban. Pozitív változás, hogy az elnökségből távozott Olláry
Viktor, akinek a neve fémjelezte a botrányoktól és kétes üzelmektől terhelt időszakot.

Nagyfokú naivitás lenne azt hin
ni, hogy ezekkel a változásokkal
egyidőben a gazdasági és politi
kai lobby lemondott volna erről
a „pénzpumpáról”. Ennek egyik
jele, hogy a személycserék rend
kívül gyorsan és titkos politikai
háttéralku eredményeként tör
téntek, az átláthatóság, illetve a
szakmai rátermettség teljes mel
lőzésével. A leköszönő elnökségi
tagok gyors távozását nyilván az
is motiválhatta, hogy újabb mil
liós nagyságrendű visszaélések
gyanúja merült fel.
Számunkra nem marad más, csak
várni és figyelemmel kísérni az új
elnökség tevékenységét, sok si
kert kívánva nekik. Viszont amit
nem lehet szó nélkül hagyni, az
a tény, hogy a testületben semmi
sem változott. Ezért is történhetett
meg, hogy pályázat kiírása nélkül
választottak új elnökségi tagokat
olyan cég élére, amely stratégiai
fontosságú a város számára és óri
ási gondokkal küszködik. Ez egy
értelműen a testület bűne, mert
kizárólag politikai szempontok
alapján osztogatják a pozíciókat,
ami meg is látszik a városi tulaj
donú cégek gazdálkodásán. Azt,

V. MARTFESZT

Idén ötödik alkalom
mal rendezik meg a
martosi Feszty-parkban
az V. Martosi Szabad
egyetemet. A Felvidék
egyik legnagyobb sza
badegyetemén mintegy

120 órányi programmal
várják majd a látoga
tókat július 5-e és 9-e
között.

Több, mint másfél évtizede nem született előrelépés!

A komáromi nagygyűlés eszmeisége
napjainkban sem veszített időszerűségéből

Amikor 1994 januárjában Szlovákia magyarlakta vidékének képviselői megtartották
a Szlovákiai Magyarság Országos Önkormányzati Nagygyűlését, titokban még sokan
abban bíztak, hogy a közös hazában a nemzetiségi kisebbségek is teljes jogú polgárok
lehetnek. Azóta több, mint másfél évtized elteltével csak annyit tudunk megállapítani,
hogy kormányok mentek, jöttek, ám a felvidéki magyarság élete nem javult, sőt egyre
inkább érzékelhető a fokozatos elszegényedés. Az alábbiakban a komáromi nagygyűlés
máig aktuális küldetésére hívjuk fel a figyelmet, s közöljük az akkori köztársasági elnökhöz eljuttatott közös levelet.

Tisztelt Elnök úr,
tisztelt szlovák nemzetiségű polgártársak!

Mi, a komáromi nagygyűlés résztvevői Önök
höz fordulunk, mindazokhoz, akik előítéletek
és gyűlölködés nélkül képesek mérlegelni ez
állam polgárainak közös problémáit. Bántó ér
zéssel tapasztaljuk, hogy azok a megoldások,
amelyek a kisebbségek részére az önigazgatási
elvek, a polgári szabadságjogok és az emberi
jogok nagyobb fokú érvényesülését jelente
nék, gyűlöletet, intoleranciát és politikai arro
ganciát válthatnak ki.
Az állam minden polgáré, nem jobban az
egyiké, mint a másiké csak azért, mert az más
nyelven beszél. Keressük az egymáshoz veze
tő utakat, de az egyenjogúság alapján. A sta

bilitást csak akkor találjuk meg, ha magának
tulajdonított kiváltságok alapján egyetlen kö
zösség sem akar korlátozó módon beavatkozni
más csoport jogaiba.
Meggyőződésünk, hogy a demokrácia oszt
hatatlan, vagy része van benne mindenkinek,
vagy nem demokrácia.
Mint a Szlovák Köztársaság polgárai, bízunk
abban, hogy megértik őszinte igyekezetünket
a több demokráciáért a köztársaság minden
állampolgára javára, hiszen csakis ők a letéte
ményesei minden szuverenitásnak.
1994. január 8-án 13.00 órakor,
Komáromban

hogy ez bevált módszer az olyan
régi „harcosoknál”, mint például
Andruskó Imre, már megszoktuk,
viszont enyhén szólva is meglepő
hogy azt milyen gyorsan maguké
vá tették Keszegh Béla alpolgár
mesterrel az élen a magukat csak
szerényen függetlennek tituláló
képviselők. Választási kampá
nyukban még elítélték a sógorkomasági mutyikat és átlátható
sággal, politikai korrektséggel
kapányoltak, viszont kollektíven
megszavazták képviselőtársuk,
Horváth Attila jelöltjét, Patrik
Rumant, aki mellett egyetlen ér
vet tudott felhozni, hogy régóta
ismeri. Ez elég volt az elnökségi
szék megszerzéséhez, pedig a
jelölt szakmai múltja korántsem
annyira meggyőző. Mindössze
néhány éves vállalkozói gyakor
lattal rendelkezik, viszont 19 évet
töltött el állambiztonsági hivatal
nál a közvélemény számára tit
kos beosztásban. A másik jelölt,
Korpás Péter képviselő Andruskó
Imrének köszönheti jelölését. Az
ő életrajzában sem található, hogy
a vízművekhez hasonló cég ve
zetésében tapasztalata lenne, de
ez nyilván senkit sem érdekelt a

testületben. Andruskó egy klas�
szikus mondását idézzük újra,
miszerint „jelöltem nem ért sem
a vízgazdálkozáshoz, sem a pénz
ügyekhez, de megfelelő ember a
megfelelő helyre”. Az ügy pikan
tériája, hogy nagy valószínűség
gel Korpás Péter neve szerepel
a múlt rendszer állambiztonsá
gi ügynöklistáján Baláž, illetve
Bašta fedőnéven. Ami az utolsó
jelöltet, Bohumír Kóňa mérnököt
illeti, őt szakmai múltja alapján
jó jelöltnek tűnik, annak ellené
re, hogy egyszer már sikertelenül
pályázott a vízművek igazgatói
posztjára.
A félreértések elkerülése végett
leszögezzük, hogy bár kifejez
tük kétségeinket az új elnökségi
tagok szakmai felkészültségét
illetően, alapvetően azt kifogá
soljuk, ahogy a kiválasztás fo
lyamata lezajlott. A nem átlátha
tó, gyors jelölés, illetve a szinte
teljes politikai konszenzus a sza
vazásnál arról tanúskodik, hogy
egy színjátékot láttunk, melyben
mi csak a néző szerepére kár
hoztattunk és csak reményked
hetünk, hogy ez a komédia nem
változik tragédiává.
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Az Új Szó továbbra sem
tagadja meg önmagát?

Egyetlen magyar napilapunk azt fogalmazza meg január
3-án egy cikkében, hogy 2017 nyugodtabb lesz, mint 2016.
Az összeállításnak szánt cikknek a címében foglalt megállapítást aztán rögtön megcáfolja, vagy pedig a nyugodtságot értelmezi eléggé sajátságos módon.

Oly módon, hogy az összefogás és a párbeszéd jelentheti
majd a szlovákiai magyarság
számára a viszonylagos nyugalmat, de ezzel párhuzamosan
rögtön ennek a feltételeit hangoztatja. Olyan kemény, egyoldalú feltételeket, melyeket nem
árt, ha már az új év harmadik
napján tudatosítanak a felvidéki magyarok. Illetve, ha ezeket a feltételeket az MKP nem
teljesíti, nem lesz összefogás,
nem lesz párbeszéd, de ezért
kizárólag ez az „összeférhetetlen” párt lesz a felelős. Ezt
sugallja a vegyes párt sajtóorgánumának írása!
Mert a magyar nyelvű napilap szerint a megyei választások megmutatják, hogy a két
párt képes lesz-e a komolyabb
együttműködésre. Az előrejelzése szerint a Most-Híd és
az MKP legnagyobb eséllyel
azokban a megyékben köthet
egyezséget, ahol kicsi a magyarok részaránya, de lát esélyt
a koalícióra Nyitra megyében
is, ahol ezt már 2013-ban kipróbálták a megyeelnök-választáson.
Mi ez, ha nem ultimátum?
Viszont egyértelműen megkérdőjelezi a közös jelöltlista állítását Nagyszombat megyében,
és szerintük nem is lesz közös
lista, ha az MKP Berényi Józsefet jelöli a megyeelnöki posztra.
Hogyan képzelhető el egy szoros együttműködés úgy, hogy az
elején rögtön személyi feltételeket szab az egyik vagy a másik
fél, ahelyett, hogy reális, a régió
felemelkedését célzó programokban gondolkodnának?
Félő, hogy a szándék egyértelmű: olyan, a párt belső ügyeibe
avatkozó, megalázó feltételeket szabni az MKP részére,
hogy az méltósága megtartása
végett kénytelen legyen nemet
mondani, amit aztán követhet

a forgatókönyv szerint az ujjal
mutogatás, hogy lám-lám, mi
pedig akartuk, csak az a másik…
Képzeljük csak el, milyen reakciót váltana ki a vegyes párt részéről, ha az MKP a sajtón keresztül üzenné meg neki, hogy
csak abban az esetben lenne
hajlandó közösködni a MostHíddal bármilyen választáson,
ha annak elnöke lemondana?
Rögtön főgonosznak, összeférhetetlennek, a magyarság sírásójának, Budapest bérencének
kiáltanák ki Menyhártékat!
Feltételhez kötött
a párbeszéd folytatása is
Prófétaként megjósolta napilapunk az összefoglalójában azt
is, hogy nyögvenyelősen fog
folytatódni 2017-ben a Dunaszerdahelyen tavaly novemberben elindult magyar-magyar
párbeszéd is, csupán az együttműködés látszatának fenntartása végett lehet következő forduló. Érezhető volt a napilap
viszolygása a kezdeményezéshez már ősszel is, valószínűleg
azért, mert a párbeszéd nem
a Most-Híd konyhájában lett
kifőzve és feltálalva. Ezért az
újság nem is fűz sok reményt
az oktatás után a következő témához sem, ami a nemzetiségi
kultúra és a kultúra támogatása
lehet. Rögtön megfogalmazza
feltételét is a párbeszéd következő fordulójának témája kapcsán: az MKP mennyire lesz
hajlandó felfedni a magyarországi kulturális támogatások
hátterét…
Csak remélni lehet, hogy a
napilap önállóan, függetlenül
mindenkitől, minden befolyás
nélkül fogalmazta meg feltételrendszerét a két párt jövőbeli
lehetséges együttműködését illetően. Ellenkező esetben nem
indult jól ez az esztendő!
Száraz Dénes (Körkép)

Versenyfelhívás
a Selye János Egyetem

IV. Üzleti tervkészítés
versenyére

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara és
a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának
Hallgatói Önkormányzata immáron negyedik alkalommal hirdeti meg a középiskolások számára az Üzleti
tervkészítés versenyét.
A jelentkezők egy előre meg- lemű középiskolások úgy gonadott struktúrában – a CAN- dolják, hogy egyedül vagy diVAS üzleti modell alkalmazá- áktársaikkal közösen, szakmai
sával – prezentálhatják üzleti zsűri előtt egy vállalkozói ötleelképzeléseiket.
tet kívánnak bemutatni, annak
Az üzleti tervezés a külső kö- létjogosultságát elmagyarázni,
rülmények kezelése, az össze- akkor érdemes felkeresniük
függések átlátása, az egyedi a verseny weboldalát, ahol az
jellemzők, a stratégiai szemlé- érdeklődők további részleteket
letmód és a jövőre vonatkozó tudhatnak meg a jelentkezésről
előrejelzés miatt nagy kihívást és a korábbi évek versenyeiről!
jelent. Egy üzleti terv készítése A zsűri döntése alapján az első
az egyik legegyedibb feladat, három csapat értékes díjakban
amellyel életünk során szembe részesül – áll a versenyfelhíkerülhetünk.
vásban. Jelentkezési határAmennyiben a vállalkozó szel- idő: 2017. január 15.

Bírságokkal a közúti
közlekedés biztonságáért

A statisztikai adatok szerint javult ugyan a közúti közlekedés
biztonsága, ennek ellenére a rendőrség nem tartja kizártnak,
hogy bizonyos szabálysértések esetében megemelik a bírságokat, bár ezt még nem konkretizálták, annyit azonban sejteni
engedtek, hogy a vezetés közben telefonáló, SMS-ező gépjárművezetők, illetve a gyorshajtás vétségét elkövető közúti száguldozók számíthatnak nagyobb büntetésre. Tavaly egyébként
– mint minden évben – a legtöbb balesetet a gépjárművezetők
figyelmetlensége, illetve a gyorshajtás okozta. Jelentősen csökkent az ittas vezetők száma, ám így is összesen 242 ember vesztette életét közúti baleset következtében 2016-ban.

Bécs után Komáromban nyílt meg
az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat
1956-os menekültjei megsegítéséről összeállított kiállítása
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt
húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse
a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar
vérnek kellett elhullnia, s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hűek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk,
amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol – még
közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat. A magyar munkások
és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk
ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben
osztoztunk, miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és
száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet
ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el,
de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk! – írta Albet Camus Prof. Véghy Károly református lelkész és védencei 1958-ban
Nobel-díjas francia író és filozófus, az egzisztencializmus a stájerországi Weinachtenben
egyik meghatározó alakja az 1956-os magyarországi forraA megnyitó ünnepség után szervez – tavaly az Opera, ildalom kitörésének másnapján.
Körtvélyesi Piroska elmondta, letve a Nemzeti Színház egyMagyar református egyházi Mónika lelkész-kurátort meg- hogy a Komáromi Protestáns egy előadását tekintették meg,
szolgálatok az 1956-os magyar kérte arra, hogy a kiállítási Nőegylet 135 évvel ezelőtt valamint Bécsben jártak. Kamenekültek között Ausztriá- anyagot a nagyközönségnek is alakult meg, majd 1945-ig mű- rácsony közeledtével decemban címmel kedden nyílt meg mutassák be, s ő szívesen tett ködött, s 45 évnyi kényszer- ber 13-án igei-zenei alkalmat
az Ausztriai Magyar Reformá- eleget a kérésnek. A Magyar szünet után 1990 óta folytatja tartottak, amelynek során a 60
református egyházi szolgála- tevékenységét. – Eközben fi- éves és idősebb jubilánsaikat is
tok az 1956-os magyar me- gyelembe vesszük az elődeink köszöntöttük. Erre évente kétnekültek között Ausztriában által kitűzött célokat, s azokra szer, júniusban és decemberben
című összeállítás Komárom építünk, nyomdokaikban hala- szoktak sort keríteni. Az ünneelőtt csak Bécsben volt látható. dunk. Jelenleg 84 nyilvántar- pek kapcsán mentálisan sérült
Korabeli egyházi dokumentu- tott, tagdíjat fizető tagunk van. gyermekek számára szeretet
mok, újságcikkek, fényképek Legtöbben, 76-an reformátu- vendégséggel egybekötött zealapján mutatja be az 1956- sok vagyunk, de van 4-4 kato- nés műsort szerveznek, amelyos magyar menekültek között likus és evangének
keretében
Ausztriában végzett magyar likus tagunk is.
csomagokkal is
református egyházi szolgála- Örvendetes, hogy
megajándékoz
tot. – Ekképp emlékezünk a a fiatalabbak is
zák őket. Ezt
60 évvel ezelőtt történtekre, a szívesen jönnek
minden évben kahazájukat elhagyni kénysze- közénk, tehát bizrácsony és gyerrülő magyarokra és ausztriai tosítottnak tűnik
meknap
táján
m e g i s m ét e l i k .
Stubendek László, a Csema- befogadóikra, akik önzetlenül az utánpótlásunk.
Pénzadományodok városi elnöke, Komárom nyújtottak segítséget a kiszol- Mivel egy nagyanyagi
kat is szoktak
főpolgármestere köszöntötte gáltatott helyzetben levők- lelkű
nek...
–
hangsúlyozta
a
Kot
á
m
o
g
a
t
ó
n
a
k
gyűjteni a rászoa kiállítás résztvevőit.
máromi Protestáns Nőegylet ö r v e n d h e t ü n k ,
ruló személyektus Lelkigondozó Szolgálat, a elnöke.
tevékenységünk
nek, s anyagilag
Komáromi Protestáns Nőegy- Azután az immár 85 éves anyagi
feltéterendszeresen
let és a Csemadok komáromi egylettag, özv. Keszegh Pálné lei biztosítottak. Dr. Körtvélyesi Piroska támogatják
a
alapszervezete által közösen Áprily Lajos Vallomás című Minden hónap
Nagykeszin műrendezett, január 31-ig megte- versét mondta el, a Fekete-há- utolsó keddjén fél 5-től a he- ködő,
szenvedélybetegekkel
kinthető dokumentum- és fo- zaspár pedig Kacsóh Pongrác lyi református kollégiumban foglalkozó Reménység reszotókiállítás a Kossuth téri Cse- Rákóczi megtérése című ári- találkozunk egymással, és cializációs központ tevékenymadok-székházban.
áját adta elő: „Hazámba vá- szeretettel várjuk a további ér- ségét.
A komáromi zenetanár-házas- gyom, Duna-Tisza partja vár, deklődőket is. Egyebek mellett A Komáromi Protestáns Nőpár, Fekete Éva (zongora) és Szebb ott az álom, szebben igei alkalmakkal, Biblia-isme- egylet január 30-án tartja
Vince (hegedű) koncertje után dalol a madár…”.
rettel foglalkozunk, valamint évzáró-évértékelő
gyűlését,
Stubendek László, Komárom Karvanszky Mónika kurátor különböző témákban előadókat amelyen két év elteltével tisztpolgármestere és a Csemadok Faludy György 1956, te csil- hívunk magunk közé, kiállítá- újításra is sor kerül. Mivel
komáromi alapszervezetének lag című versével kezdte mon- sokat rendezünk. Nagyszabású Körtvélyesi Piroska már öt éve
elnöke üdvözölte a Csemadok danivalóját, majd arról beszélt, rendezvényeinket pedig a Cse- irányítja a Nőegylet munkáját,
Galériát megtöltő látogatókat, hogy bár 1956 kapcsán tavaly madok komáromi alapszerve- úgy tervezte, hogy idén majd
köztük a kiállítás kurátorát, Ausztriában is sokféle meg- zetével közösen a Kossuth téri egy fiatalabb tagnak adja át a
emlékezést tartottak, de ezt a Csemadok-székházban szok- stafétabotot. Mivel azonban
kiállítási anyagot a Magyar- tuk megtartani, az időszerű ki- többen igyekeznek rábeszélni
országot 1956 őszén kény- állításunk immár az ötödik kö- őt a maradásra, ezért valószíszerből elhagyó hozzávetőleg zös programunk – tájékoztatott nűleg mégis tovább irányítja
200 ezer magyar és az őket bennünket az egylet elnöke.
majd a Nőegylet áldásos teAusztriában nagy szeretettel A protestáns nőegylet kirándu- vékenységét, s vezetésével az
befogadók emlékére eddig Bé- lásokat és budapesti színház- évzáró ülésen állítják össze az
csen kívül csak Komáromban látogatásokat is rendszeresen idei műsortervüket.
mutatták be.
Munkatársaival együtt elsősorban arra összpontosítottak,
hogy láttassák, miként is folyt
a magyar menekültek lelki
gondozása. Előbb a Burgenlandba menekültek, erdőben
bujkálók 1956-os karácsonyáról szóló megható jelentéssel,
Mgr. Karvanszky Mónika majd Erdős Kristóf Világgá
bécsi magyar református lelkészt. A házigazda elmondta:
míg az előző évek elején humoros hangvételű karikatúrakiállítással szokták kezdeni
A kiállítás megnyitásán résztvevők az 1956-os forradalom
a Csemadok műsorfüzérét,
kevésbé ismert részleteiről is kaptak áttekintést a rendkívül
idén az 1956-os magyar forérdekes előadások és dokumentumok alapján.
radalom és szabadságharc 60.
A Felvidék.ma alapján. Kép: Szalay Erika
évfordulója utózöngéjeként,
Karvanszky Mónikának és a
Csemadokkal ismét együttműködő dr. Körtvélyesi Piroskának, a Komáromi Protestáns
Nőegylet elnökének köszönhetően egy fajsúlyos kiállítási
anyagot tárnak a látogatók elé. Özv. Keszeg Pálné Áprily
Dr. Körtvélyesi Piroska meg- Lajos Vallomás című, versét
nyitó beszédében elmondta: mondta el
november 5-én a Selye János
Egyetem Református Teoló- mentünk című, a Salzburgba
giai Karán szűkebb körben menekülők helyzetéről szóló
egyszer már megnyitották ezt cikkével idézte fel a korabeli
a kiállítást. Akkor Karvanszky történéseket.

3

ZELEI MIKLÓS tragigroteszkje, a ZOLTÁN ÚJRATEMETVE

Beregszászi vendégjáték
a Komáromi Jókai Színházban

Rómeó és Júlia a vasfüggöny két oldalán: egy beteljesületlen, tragikus szerelem groteszk története két felvonásban
a Szovjetunió nyugati határán a II. világháború végén és a
birodalom fennállásának utolsó nagy telén; majd felbomlása után. A Szovjetunió nyugati vasfüggönyének tövében
járunk: a szovjet-csehszlovák, majd ugyanitt, de már az
ukrán-szlovák határon, a világhírre jutott kettézárt falu
színpadi országhatárán.
Január 13-án, pénteken, 19
órai kezdettel Zelei Miklós
Zoltán újratemetve című tra
gigroteszkjét mutatja be a Beregszászi Illyés Gyula Színház
a Komáromi Jókai Színházban. Az előadás rendezője
Vidnyánszky Attila, a budapesti Nemzeti Színház igazgatója. A komáromi vendégjáték
védnöke Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnökhelyettese.
Zelei Miklós az idestova húsz
éve folyó különös határkutatás
tapasztalatait gondolja tovább
színpadi művében. A kettézárt falu című dokumentumregénye Nagyszelmenc-Kis-

szelmenc szétválasztásának
abszurd történelmi hátterét,
részleteit tárja fel, a Zoltán
újratemetve pedig drámai formában mesél az elszakadásról,
s annak tragikus – ugyanakkor
mégis nevetséges – következményeiről, az otthon és
otthontalanság kérdéséről, a
kis nemzetek és kis emberek
kiszolgáltatottságáról.
A megboldogult Zoltán Zoltánovics Zoltánt, állampolgárságát tekintve szovjet,
nemzetiségét tekintve pedig
magyar, egyébként kiváló borjúgondozót
végakaratának
megfelelően családja a határ
túloldalán, Csehszlovákiában

lévő temetőben, néhai menyasszonya, Kapusi Júlia mellé
szeretné eltemetni, aki abba
pusztult bele, hogy vőlegényét
a lakodalmukról hurcolták el
a Gulagra. A temetési menet
számára azonban nem nyílik

meg sem a vasfüggöny, sem
a hivatalos határátkelő. A halottat a határvédelmi szervek
letartóztatják, s a helyőrség
udvarán temetik el. A rendszerváltáskor innen hantolja ki
a család, hogy menyasszonya
mellett újratemesse, ami ezúttal sem sikerül… Hogy hogyan
és miért nem, azt mutatja meg
a fekete humorban bővelkedő,
az elmulasztott lehetőségekre
is rámutató groteszk játék.
Az előadás személyességét,
vallomásosságát erősíti, hogy
olyan társulat – a Kárpátaljai
Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház)
– előadásában kerül színre,
amelynek tagjai a szóban forgó
határhelyzetet tapasztalatból is
ismerik.

Mivel a belügyminiszter nem tud róla:

Korrupció márpedig nincs...
Boldogult emlékű Hofi Géza szerint a korrupció az, amiből kihagynak. Mindennek
természetesen az égadta világon semmi köze a következőkben tárgyalt témához,
ahogy mondani szokás, minden egyezés pusztán a véletlen műve. Belügyminiszterünk szerint ugyanis Szlovákiában a legfelsőbb politikában nincs korrupció, tehát
mindenki megnyugodhat.

Erre a következtetésre elmondása szerint azon kristálytiszta
logikai következtetés alapján
jutott, hogy mivel egyetlen korrupciós ügyről sincs tudomása, mely a legfelsőbb politikai
vezetés berkeihez köthető, azt
jelenti, hogy ilyesmi nincs is,
tehát nem is lehet büntetni. Ez
az ahol nincs, ott ne keress következtetés jól hangzik ugyan,
de sajnos nem hat teljesen
meggyőzően Kaliňák szájából,
főleg annak ismeretében, hogy
közben a Nemzeti Bűnüldöző
Ügynökség (NAKA) és a Speciális Ügyészség is korrupciógyanú ügyében vizsgálódik
konkrétan Kaliňák esetében
is a B. A. Haus cég Ladislav
Bašternák
ingatlanvállalkozótól vásárolt részvényeivel
összefüggésben, melyekhez a
gyanú szerint Kaliňák feltűnően olcsón jutott hozzá. A vizsgálatot felügyelő Vasiľ Špirko
ügyészt később egy más üggyel
kapcsolatban megvádolták, az
eljárást azonban egy idő után
a főügyészség megszüntette. A
legfelsőbb szinteken megjelenő
korrupció gyanúját a Szlovák
Titkosszolgálat is megerősítette, s hasonlóan felrótta az ezen
a téren uralkodó közállapotokat
Andrej Kiska köztársasági elnök is újévi beszédében.
Kaliňák szerint az államfő nem
rendelkezik pontos információkkal, és nehezményezi, hogy
hitelt ad az újságcikkeknek,
mivel azok nem igazak, ez szerinte több ügyben is beigazolódott.
Kaliňák kijelentette, hogy a

korrupció elleni küzdelem terén a helyzet az elmúlt években
egyébként is jelentősen javult
– több korrupcióellenes rendelkezés született, így igazán nem
tudja, pontosan mire is gondolt
az államfő.
A miniszter a közvélemény
negatív hangulatáért a médiát
teszi felelőssé, s ezen Szlovákiában már senki sem lepődik
meg. „Az, hogy a média ilyen
hangulatot kelt, és állandóan
kitalált, elferdített, valótlan
ügyekről ír, olyan negatív jelenség, amely ellen küzdenünk

kell” – jelentette ki Kaliňák.
Tehát – aki esetleg nem figyelt
volna, annak a kedvéért elismétlem – nem a korrupció ellen
kell küzdeni a belügyminiszter
szerint, hanem a sajtó ellen, ez
az egyedüli üdvös megoldás.
Viszont nemcsak a sajtó ördögi
munkálkodásának okán került
porszem a gépezetbe, Kaliňák
minisztériumának egyik hivatalnoka, Monika Filipová is
felkavarta az állóvizet. Nem-

régiben nyílt levelet jelentetett
meg a Denník N napilap hasábjain az állami hivatalnokok
védelmében, a napilappal készült beszélgetés során viszont
úgy nyilatkozott, szégyenérzete van. A belügyminisztérium
osztályvezetője azt állítja, azért
szégyelli magát, mert az emberek azt gondolják, minden állami hivatalnok részese annak,
ami zajlik.
Filipová azt állítja, a Bašternák-ügyet nagyon nehezen viseli. „Nyomasztó számomra,
hogy egy olyan miniszterünk
van az egyik legfontosabb tárca
élén, aki képtelen
vállalni a politikai
felelősséget” – fogalmazott. Arról,
hogy Kaliňák továbbra is rezzenéstelen arccal ül
a székében, a következőket mondta: „De ez csak
azt eredményezi,
hogy az emberek,
akik bíztak abban, hogy létezik
itt igazságosság és működik
felelősségvállalás, elveszítik
a reményt meg a bizalmat.
Rendkívül csalódottak, s az az
érzésük, hogy itt minden megtörténhet. Senkit sem vonnak
felelősségre, nem vizsgálják ki
az ügyeket. A választások előtt
szinte mindennaposak voltak
a botrányok, már követni sem
tudtuk azokat. Kirobbant egy
botrány, pár napig beszéltek
róla, aztán jött egy másik. Az

emberek már úgy veszik, mintha mindez normális dolog lenne” – mondja.
Tény, hogy a világ szerencsésebb történelmi fejlődésű
országaiban ennél jóval kevesebb is elegendő volt ahhoz,
hogy államférfiak lemondjanak
posztjukról. Nálunk azonban
mint hallottuk, nem a korrupció és az ezt kísérő negatív
jelenségek ellen kell felvenni
a harcot, hanem a sajtó ellen,
hogy ne merje nyilvánosságra
hozni az ügyeket. Mert amiről
nem tudunk, az nincs is, mondotta a tárcavezető. Szlovákiában ez ilyen egyszerű...
-zsu-

Elkészült Nyitra megye
fejlesztési terve

A képviselő-testület 28. ülésén elfogadta Nyitra megye
gazdasági és társadalmi fejlesztésének programját a 2016
és 2022 közötti időszakra. A program első, elemző részében a megye minden járására és kistérségére kiterjedő
valós látlelet olvasható. A második részben számba veszik
a megye déli járásaiban is a követendő fejlesztési stratégiát, amely elengedhetetlen lesz régiónk felzárkóztatásához.
A kérdés csupán az, hogy lesz-e
akarat és lesznek-e a kellő források a felzárkóztatásunk megvalósításához. A program előkészítői a Konstantin Filozófus
Egyetem Területfejlesztési és
Társadalomfejlesztési
Tanszékének munkatársai voltak.
Precíz munkát, részletes elemzést végeztek a gazdaság és a
társadalmi viszonyok számos
területének, részleteinek feltérképezésében.
Nyitra Megye Önkormányzata
jóváhagyta a Fenntartható mobilitás regionális terve c. stratégiai dokumentum kidolgozásának szándékát és a pályázat
társfinanszírozását
megyei
költségvetésből. A stratégiai
dokumentum kidolgozása elengedhetetlen feltétele az IROP
programból finanszírozott közlekedésfejlesztési beruházások
megvalósításának.
A megye 5/2016 sz. általános érvényű rendele alapján
– amelyet a megye 2016-ban
fogadott el – jóváhagyta azon
három pályázó számára a megyei támogatás megítélését
hospice, azaz időskori egészségügyi elfekvő fenntartására, akik egyedüliként feleltek
meg a rendeletben megszabott
feltételeknek. Ezek a következők: Egyházi Karitász Nyitra
– 40 ezer euró támogatásban
részesült, Assziszi Szent Ferenc Elfekvő Nyitra – 35 ezer
euró megyei támogatásban
részesült, Arany Kor Társulás
– 25 ezer euró támogatásban
részesült. Amennyiben további hoszpicek is megnyílnak a
megye területén – így a megye
déli járásaiban is – amelyek

megfelelnek a megyei rendelet követelményeinek, hasonló
támogatásokat ítélhetünk meg
majd a jövőben számukra is.
A megyei képviselő-testület tudomásul vette a megyei hivatal
FORLIFE nonprofit szervezettel – a komáromi általános kórház fenntartójával – folytatott
tanácskozásainak beszámolóját. A kórház fenntartója kérte
a kórház bérleti szerződésének
meghosszabbítását
2040-ig,
amely eredetileg 2020-ig szólt.
Az új vagyonjogi szabályokra
hivatkozva a FORLIFE kérvényét a megyei hivatal vis�szautasította, mivel közvetlen
szerződést immár nem köthet,
a megfelelő időben kínálati eljárást, pályázatot kell lefolytatnia. Ilyen feltétel mellett azonban nehezen várható, hogy a
kórházat üzemeltető FORLIFE
a bizonytalan tulajdonviszonyok ellenére meri majd vállalni az eddig már kedvezően
megindított megújítási folyamatát.
A megyei képviselő-testület a
kínálati eljárás befejező aktusaként jóváhagyta számos megyei
ingatlantulajdon értékesítését.
Ezek közül a Komáromi járásban 5 értékesített vagyon található, Komáromban és Gadócon. Szántóföldek, telkek, lakás
és garázs került értékesítésre,
általában a harmadik kínálati
eljárást követően, a becsült ár
58 – 107 százalékáért. Egyetlen
komáromi ingatlan nem került
eladásra, az érdeklődő által felkínált alacsony ár miatt.
Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

A tűzoltók számára az év első
napjai sem teltek eseménytelenül

Tűzoltóink számára nincs hétvége, vagy ünnepnap, hiszen a
nap 24 órájában szolgálatban kell lenniük. Már január 2-án
életmentő beavatkozás részesei voltak, amikor a gyorsmentőszolgálat felkérésére a komáromi Pozsonyi utca egyik
házában segítettek a tetőtérből a mentőkocsiba szállítani
egy beteget. Mint kiderült, egy súlyos állapotban levő férfi lakott a tetőtérben, amelybe egy szűk lépcsősor vezetett
és a mentő személyzete segítség nélkül nem tudta a beteget
a mentőhöz szállítani. Öt tűzoltó érkezett a helyszínre és
kézről kézre adva a pácienst végül sikeresen elhelyezték a
rohamkocsiban.

Idén is lesz középiskolai problémamegoldó verseny

Várják a jelentkezőket
Január 22-ig regisztrálhatnak a határon túli középiskolás diákok a magyarországi Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyre (OKPV). A 2017 első negyedévében megrendezendő, történelmi témákat feldolgozó stratégiai versenyt
negyedszer hirdette meg a Mathias Corvinus Collegium
(MCC) és a Case Solvers elnevezésű szervezet.
A Magyar Távirati Irodához segítségével elsajátíthatják az
eljuttatott közlemény szerint a esettanulmányok megoldásátöbbfordulós versenyen vala- hoz szükséges eszköztárat.
mennyi középiskolás diák részt A versenyzők három forduvehet, aki otthonosan mozog lóban mérik össze tudásukat.
a történelem világában, szeret Január 22-ig online tesztet tölérvelni, csapatban dolgozni és tenek ki a csapatok,
szívesen fejlesztené probléma- amelyek közül a
legeredményesebmegoldó és előadókészségeit.
A jelentkezési időszak az online bek továbbjutnak
selejtezők végéig, január 22-ig a február 11-i retart. A korábbi évekhez képest gionális döntőkbe
újítás, hogy idén nemcsak há- (Székesfehérvár,
romtagú csapatok regisztrálhat- Miskolc, Pécs, Bunak, hanem január 15-ig egyé- dapest). A márciusi
nileg és párban is lehet nevezni, döntőnek a Mathias
utóbbi esetekben a szervezők Corvinus Collegium ad otthont, ezen
állítják össze a csapatokat.
A regisztráció után a pályázók a legjobb tizenkét csapat lehet
rendelkezésére áll egy hatré- majd ott. A résztvevők minden
szes videósorozat, amelynek esetben 72 órával a fordulók

előtt kapják meg az esettanulmányt, amelynek megoldását
szakmai zsűri előtt mutatják be.
A döntőben a zsűritagok között
lesz Romsics Ignác történész és
Strohmayer János közgazdász
is.
A versenykiírás gyakran ismételt kérdések fejezetében szerkesztőségünk arra is választ
talált, hogy „Jelentkezhetnek-e
diákok a versenyre határon túli

középiskola tanulójaként is?”.
„Természetesen igen” – áll a
szervezők válaszában.
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Növényvédelem

Téves előrejelzés

Szobanövényeink télen

Főként olyan növények téli
gondozásával foglalkozunk az
alábbiakban, amelyeket lakótelepi lakásokban (levéldísznövények, citrusfélék, pálmák,
kaktuszok, muskátlik, stb.) nevelnek a széplelkű lakók.
Mielőtt elkezdenénk külön-külön foglalkozni az egyes növények igényeivel, szeretném
kiemelni a teleltetés fontosságát
és az ideális telelőhely kiválasztását. Legyen bármilyen növényünk, mindenképpen szüksége
van téli pihenőre, amit a lehetőségeinktől függően tudunk
is biztosítani. Télen a legideálisabb helyiség a növényeink
számára egy fűtetlen és világos
szoba vagy előtér, ahol nincsenek túlzsúfolva a növények.
Sokan élnek társasházakban,
panellakásokban, nekik azt javasoljuk, hogy a lépcsőházban
teleltessék a növényeiket, ám
nagyon figyeljenek oda az öntözésre és a kártevőkre. A lépcsőházban többnyire nagyon kevés
a fény (persze akad néhány
szerencsés kivétel), viszont kellően hűvös van. A kaktuszokat
(kivéve a leveles kaktuszokat,
mint pl. a karácsonyi kaktusz)
nyugodtan kitehetjük a lépcsőházba, de a tél folyamán alig
öntözzük őket! Ugyanez érvényes néhány igénytelenebb
levéldísznövényre (pl. szobai
futóka, anyósnyelv, stb.) is,
annyi különbséggel, hogy az ő
gyökérlabdájuk nem száradhat
ki teljesen, de nem is öntözzük
túl azokat. Ha teljesen kiszárítjuk az ilyen növényeket, akkor
elpusztulnak, viszont ha túlöntözzük őket, akkor a hideg és a
fényhiány miatt könnyen kirohadhatnak.
Vannak viszont olyan növények, mint pl. a pálmák és a
citrusfélék, amelyeket nem érdemes kitenni a lépcsőházba,
mert teleltetésükhöz elengedhetetlen a sok-sok fény. Így
ők inkább maradjanak a fűtött
lakásban, s már ilyenkor, januárban is tegyünk azért, hogy
ezeket a növényeket ne támadhassák meg a pajzstetvek.
1. Felkészítés
Már a teleltetés előtt gondo-

san nézzük át a növényeinket!
Időnként mossuk le róluk a
port, töröljük át a cserepeket,
ha kártevőt látunk valamelyiken, azonnal védekezzünk ellene, mert nemcsak az a virág
mehet tönkre, amelyen észleljük a bajt, hanem azok is, amelyekkel egy helyen teleltetjük
a problémás növényt. A beteg
növényi részeket vágjuk le, az
elszáradt leveleket, virágokat
távolítsuk el, mert ezek nagyon
jó táptalajt adnak például a
gombás megbetegedéseknek.
Végezzünk egy kisebb nagytakarítást ott, ahol a növények telelnek. Ha a padló megengedi,
akkor mossunk fel fertőtlenítős
vízzel, s a virágtartókat, a kaspókat és az alátéteket is tisztítsuk meg!
2. Napfény
Minél világosabb egy növény
levele, annál fényigényesebb.
Például a fikuszok esetében a
tarka levelű (Ficus benjamina)
jobban szereti a fényt, mint a
vastag, sötétebb levelű társa
(Ficus elastica). Télen gyengébb a napsütés,
így
ilyenkor azok
a növények
is szeretik a
világosabb
helyet, amelyek egyébként könnyen
megégnek a közvetlen napfénytől. Azonban legyünk óvatosak!
Kevésbé fényigényes fajokat is
tehetünk a délre néző ablak közelébe, de ne közvetlenül az ablakba, mert napsütéses időben
még télen is megéghetnek!
3. Öntözés
Minél hűvösebb helyen van egy
növény, annál óvatosabban kell
öntözni! Az ujjunkat nyomjunk
a cserép földjébe, s ha még
nedvesnek érezzük, ne locsoljunk. A felső réteg hamarabb
kiszárad, így ha az már száraz,
a gyökérlabda még épp nedves,
tehát ideje öntözni. Ha a virágföld elválik a cseréptől, akkor
már nagyon össze van száradva
a gyökérlabda és a víz gyorsan
átszalad a cserép és a föld közt.
Egyrészt ne várjuk meg, hogy

ennyire kiszáradjon a növény,
de ha mégis így járnánk, akkor
alulról öntözzük meg úgy, hogy
a föld meg tudja magát szívni.
Különösen a tőzeges talajra kell
odafigyelni és megtapogatni,
mert csontszárazon is nedvesnek tűnhet.
4. Tápoldatozás
Télen a növények pihennek,
vagy legalább pihenni próbálnak még akkor is, ha fűtött szobában vannak. Ilyenkor nagyon
óvatosan bánjunk a tápoldatokkal! Ha sötét, hűvös helyen
vannak a virágaink, egyáltalán
ne tápoldatozzuk őket! Ha hűvös és világos helyen vannak
a növényeink, a többségük akkor is elvan műtrágya nélkül
tavaszig. (Természetesen az
aktív, virágzó növények kivételt képeznek ez alól, ők nem
pihennek, nyugodtan tápoldatozhatjuk őket, hogy szépen
virítsanak, de ne essünk túlzásba!) Ha fűtött, világos lakásban
vannak a növényeink, akkor is
legyünk óvatosak, mert még
tápoldatozás nélkül is megnyúlt és gyenge hajtásokat
hozhatnak. A kaktuszoknak is
szükségük van a téli pihenésre!
5. Fűtés
A padlófűtés kifejezetten káros a cserepes növényekre, így
közvetlenül a padlóra ne tegyük
le őket! A fűtőtestből felszálló melegért sem rajonganak a
növények, így abba az ablakba, amelynél a radiátor van,
egyáltalán ne tegyünk növényt.
Egyébként is kell egy ablak,
melyet nyitogathatunk a szellőztetés végett, és mindenkinek jobb, ha ebben az ablakban
nincs egy növény sem (leverhetjük, megfázhat, állandóan
rakosgatni kell, stb.) Ha a fűtött
lakásban vannak a növények,
párásítsunk! A növényeket lehetőleg egy helyre tegyük, hogy
kialakulhasson egy kis mikroklíma körülöttük. Tehetünk közéjük vizes edényeket, spriccelhetjük a leveleiket vízzel, vagy
beszerezhetünk egy párásító készüléket. Ha figyelünk erre, sok
kártevőtől és indokolatlannak
tűnő levélhullástól kímélhetjük
meg magunkat.
-la-

Tisztelettel értesítjük az érintetteket, hogy a dr. Ginzery Mária körzetébe tartozó pácienseket
a Nyitra megyei tisztifőorvos rendelete értelmében január 1-jétől dr. Bakai Hedvig vette át.
Új, tágas rendelője az Eötvös utcai Szt. Valéria Rendelőintézetben található.
Szeretettel várja minden volt és új körzetébe tartozó utcák pácienseit:
Polgár utca (Meštianská), Király püspök utca (Biskupa Királya), Szent János utca (Svätojánska), Seress Rezső utca (R. Seressa), Dob utca (Bubnová), Csillag utca (Hviezdna), Aranyember
utca (Zlatého muža), Klapka tábornok utca (gen. Klapku), Jedlik Ányos utca (A. Jedlika),
Páva utca (Pávia), Selye János utca (J. Selyeho), Platánfa sor (Platanova alej), Gadóc (Hadovce) + szabad orvosválasztás.

Tel.: 035/7725 921.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ne próbálkozzon olyan
dolgokkal, melyekben nem érzi biztosnak magát. A céltudatosság
nem egyenlő a magabiztossággal. Ha valamiben ön a legjobb, az
úgyis kiderül abból, ahogyan viszonyul a dolgokhoz, nem kell
külön bizonygatnia semmit. Jól indul a hét, de egy érzelmi trauma keresztbe tehet.
HALAK (február 21. – március 20.) Bár azt hitte, hogy most nyugodtan pihenhet, valami nem hagyja nyugodni, és megoldást akar
találni. Nem hisz abban, hogy egyik napról a másikra dűlőre jut a
dolog, de próbálkoznia kell, már csak önmaga miatt is. Barátai segítségére lennének, de nem tudják, igazán mire is lenne szüksége.
KOS (március 21 – április 20.) Sokkal több a lelki és fizikai ereje, mint gondolná. Szellemi képességei is az átlag fölé emelik,
ezért aztán igazán nincs mitől tartania. Bármibe bátran belevághat. Nemcsak a munkából, de az élet örömeiből is bőven kiveheti
most a részét, viszont az energiájával bánjon óvatosan, kár lenne
túlzásokba esnie.
BIKA (április 21. – május 20.) Saját személyének feláldozása
odaadó, önzetlen szolgálathoz vezet, melyet másokért végez.
Ez különösen így van a gyógyító, betegápoló munkánál, melyet
elhivatottságból vállal. Részvéte azonnal jelentkezik, ha szenvedőt lát, legyen az ember, vagy állat. Nem kérdez, nem gondolkodik, nem nézi, hogy a segítség helyénvaló-e.

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

– Mi csattant ekkorát, Jean?
– A szomszéd becsapta az ajtót.
– Úgy kell neki, minek engedi magát becsapni!
Egy sápadtarcú jár az indián faluban, ahol
hetek óta nincs víz. Miközben a faluban
járkál, látja, hogy egy indián folyamatosan
dobol. Megkérdezi a törzsfőnöktől:
– Ő a sámán?
– Igen.
– És most esőt csinál?
–Nem, a vízvezetékszerelőt hívja a szomszéd faluból.
Egy fickó lekiabál a negyedikről:
– Házmester úr, Házmester úr! Jöjjön gyorsan,
az anyósom ki akar ugrani az ablakon!
– Hát aztán, miért kellek én oda?
– Mert nem nyílik az ablaka!
Egy skót farmer életbiztosítást köt és nem sok
időre rá vízbe fullad. A temetésen egy szomszéd
lép oda az özvegyhez:
– Milyen szerencse, hogy a megboldogult ilyen
előrelátó ember volt. Pedig se írni, se olvasni
nem tudott…
Mire az özvegy:
– És hála Istennek úszni sem.

Két szőke nő beszélget.
Megszólal az egyik:
– Mi az? Hosszú és kemény ?
– ???
– Az általános iskola...
– Jaj, doktor úr, meddig lesz a férjem még lélegeztetőgépen?
– Az első áramszünetig....

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Olyan feladatot kap a munkahelyén, amelynek hatására kiapadófélben lévő pénztárcája
végre ismét feltöltődik. Nagyon jókor jön a segítség, mert sok
kiadásra számíthat a közeljövőben. Jó, ha erre most készül fel,
és nem szórja két kézzel a pénzt. Ne legyen fukar, csak megfontolt!
RÁK (június 22. – július 22.) Barátokra, támogatókra most nem
igazán számíthat, de saját erejéből könnyen boldogulhat. Leginkább talán az zavarja, hogy partnere vagy házastársa túl sokat
vállal magára, s emiatt nehéz helyzetbe kerül. Akárhogyan is
történt, most már csak megértő szeretettel segíthet a probléma
megoldásán.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Jó volna, ha az ember
úgy látná pillanatnyi helyzetét, ahogyan napokkal, hetekkel később nézi. Jogosan félti az egészségét. Nem igazán tud mit kezdeni ellenfeleivel, akik nem biztos, hogy ellenségek. A szövetségesek, a barátok, sőt még házastársa sem érti meg igazán, mert ő úgy
érzi, mindent elkövet kapcsolatuk megszilárdításáért.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Előérzetei most sem
csalják meg: hivatásában újabb megpróbáltatások várhatnak
önre. Olyan ajánlatot kap, amelyről nehéz eldönteni, hogy előnyös vagy hátrányos. Nagyon kétes a dolog, és ön sincs abban a
hangulatban, hogy nyugodtan mérlegeljen. Éppen ezért odázza el
a döntést, ameddig csak lehet.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A szerelemben nem
csak lángoló, hanem odaadó is, ami egészen lenyűgözi a partnerét, és ön tényleg sosem okoz csalódást. Ha önt boldoggá teszik,
szeretné, ha ezt mindenki látná, és ezért szívesen jelenik meg
társával, és jelzi országnak és világnak, hogy mennyire összetartoznak.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Partnerére ne legyen
féltékeny, nincsen rá oka! Nem beszélve arról a feszültségről,
amit partnerében kelt ezzel, aki mind nehezebben viseli az ön
féltékenységi rohamait! Foglalja el más tevékenységgel önmagát.
NYILAS (november 23. – december 21.) Az a legfontosabb,
hogy most a pénzügyeit rendben tartsa. Semmilyen befektetést
vagy vállalkozást nem szabad megkockáztatni. Ha esetleg munkahelyet változtat, csak komoly harcok, és erőfeszítések árán
teheti. Ugyanakkor ezt a fontos lépést nem szabad halogatni,
akármilyen akadályokba ütközik is, ha úgy dönt, hogy változtatni akar, tegye meg.
BAK (december 22. – január 20.) A hét elején, keddtől péntekig
a lelki élete kerül előtérbe. Sok problémát elkerülhet, ha mindig
türelmesen végighallgatja kollégái, embertársai véleményét. Érzékenysége miatt könnyen ráhangolódik mások hullámhosszára
és ilyenkor nagyon könnyen megnyílnak ön előtt. Az is lehet,
hogy valaki hallja a szíve dobbanását.
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GALERIA WALDEK
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.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

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.

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575

Azonnali beköltözéssel
bérbe adó
egy személy részére
egyszobás lakás Komáromban
a Belső körúton,
a fürdőnél.
Tel.: 0905 871 890 * Fotky/képek: www.gratis.sk

S možnosťou okamžitého
nasťahovania prenajmem
pre jednu osobu jednoizbový,
čiastočne zariadený byt na
Vnútornej okružnej,
pri kúpalisku.

Gútán
kemény tűzifa eladó
a Hosszú utca 16.
szám alatt.
Tel.: 0903 437 948

Egészségügyi segédeszközök
nagy választékban a VII.
lakótelepi poliklinikán, az

ALBA patikában.
Tel.: 035/785 1076

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!

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk
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MŰSORAJÁNLAT
január 14-től 20-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, 11.35 Az
év háziasszonya, 12.35 A
Miller család (amer.), 13.05
Tarzan (amer.), 14.05 Gyilkos sorok (amer.), 16.15
Madagaszkár 2 (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Az
ördög jobb és bal keze
(olasz), 21.25 Utódomra
ütök (amer.), 23.25 Mud
(amer.), 2.10 Az elnök árnyékában (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 11.45
Á r ví z ( ka nad ai), 15.45
Made i n A mer ica (amer.),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz plusz , 19.15 Zöld
lámpás
(amer.),
21.25
Úszó erőd (amer.), 23.45
Temetetlen múlt (amer.)

RTL II

9.00 A török konyha titkai,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
12.55 A vonal túlsó végén (angol-indiai), 15.00 A
gyanú árnyékában, 18.00 A
szállító (amer.), 19.00 Miami helyszínelők (amer.),
20.00 Az éhezők viadala
(amer.), 22.45 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.50 Góg yi felüg yelő,
13.05 Sherlock, a jak,
14.20 Pom-Pom meséi,
15.55 A halász meg a felesége, 17.00 Mickey egér
játszótere, 19.20 Gondos
bocsok, 20.10 Elcserélt
lányok (amer.), 21.00 Én
vag yok it t, 22.35 Tát rai
Band, 1.15 Jó szomszédok

Duna tv

12 . 50
Í z őr z ők ,
13.30
Kele t-Eu r ó p a
va d onja i ,
14. 25 Sz e r el me s f öld r ajz ,
15.35 Sok hű hó s e m m ié r t
(m a g ya r), 17.0 0 G a sz t r o 
a ng ya l , 18.35 Sz e r e nc s e sz ombat , 19.30 A DA L
2017, 22 .10 A me r i k a i
ge ng sz t e r (a me r.), 0. 50
Ol ive r t ör t é ne t e (a me r.)

Duna World

11.30 A két fenek ű dob
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.45 Ha ngv illa , 15.15 Új idők , új
d alai, 15.45 Hog y volt?,
17.40 Csalá d-ba r át , 19.30
A DA L 2017, 21.40 A
Bag i Na csa , 22.40 Mu nk aüg yek

Pozsony 1

10.00 Arabella visszatér
(cseh), 10.30 Robin Hood
(angol), 12.40 Anya, segíts! (olasz), 16.20 Szlovákia, szeretlek!, 17.55
Úttalan
utakon,
18.30
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Híradó, 20.25 Az
angol beteg (amer.), 22.55
Anya, segíts! (olasz)

Pozsony 2

14.00 Farmereknek, 15.00
Tesztmagazin,
15.10
Szlovákia kincsei, 16.55
Színészlegendák,
18.30
Esti mese, 20.00 Híradó,
20.10 Őrangyalok, 20.40
Nézőpont kédése, 21.55
Kártyavár 1 (angol), 22.50
Kártyavár 2 (angol), 23.50
Szlovákia
legnagyobb
bűnesetei

Markíza tv

8.15 Kalózok (amer.), 11.15
Szuper 8 (amer.), 13.30
Macskák és kutyák, avagy
a r usnya macska bosszúja
(amer.), 15.10 Har r y Potter
és a bölcsek köve (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 A gravitáció (amer.), 22.20 A f utár
3 (amer.-francia), 0.25 Az
üldözöttek (amer.)

JOJ TV

8.00 Kacsafalva, 8.50 A
Simpson család, 10.00 Ninja Faktor, 10.55 Dr. Dolittle
3 (amer.), 12.40 Kincsvadászok (amer.), 14.40 Anderssonék
Görögországban (amer.), 16.45 Az első
nyaralásom, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Kincsvadászok (amer.), 22.45 Loft
(amer.), 1.15 Basztardok
(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

7.0 0 T V2 mat i né, 9.40
Mesék , 11.10 Tű sa rok ,
13.10 Falforgatók , 13.40
A Miller család (a mer.),
14.10
Ta r za n
(a mer.),
15.10
Gy il kos
sorok
(a mer.), 16.15 Úton hazafelé (a mer.), 18.0 0 Té nyek , 18.55 Ju rassic Pa rk
2 (a mer.) 21.25 Üveg t ig r is
2 (mag ya r), 23.50 Szemben a sötétséggel (a mer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.50 A
Muzsika TV bemutatja,
13.20 Házon kívül, 14.20
Dallas (amer.), 15.25 Menekülés a győzelembe (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Salt
ügynök (amer.), 20.45 Batman: Kezdődik (amer.),
0.20 Újjászületett harcos
(finn-kanadai)

RTL II

9.05 Szélhámos f ivérek
(amer.), 11.15 Segítség,
bajban vagyok!, 16.15 Az
éhezők viadala (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 A bíró
(amer.), 22.45 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.45
A bíró (amer.)

M2

13.05 Sherlock, a jak,
14.20 Pom-Pom meséi,
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
Az élet ízei (amer.), 23.40
Gyilkosság (amer.), 0.35
Europe in Concer t

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
13.20
A
v ilágörök ség
k i ncsei, 13.40 Nápolyba n
kezdődöt t (a mer.- olasz),
15.20 K alot aszeg i madonna (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.05 K á r t yavá r (a mer.),
22.05 Válogatot t g y ilkosok (a mer.), 0.05 Cogbu r n, a békebí ró (a mer.)

Duna World

13.15
Nag yok ,
13.45
Ola sz-mag ya r
örök ség,
14.35 A rejt élyes X X.
szá za d , 15.05 Rú zs és
selyem , 15.35 Ö nök ké rt ék , 16.30 A sze ret et m i nt
t őke, 17.25 Csalá d-ba r át ,
19.30 Ha zajá ró, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 23.50 Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

13.05 Az ajtó mögött, 13.45
Miss Mar ple (angol), 15.20
A halál az esőben érkezik
(szlovák), 17.00 Senki sem
tökéletes, 18.15 A konyhám titka, 19.00 Hírek,
20.25 Ragan bácsi (szlovák), 21.25 A három testőr
(francia-olasz), 23.05 Miss
Mar pl e (angol)

Pozsony 2

11.30 A család, 13.45
Ajándékot hozt un k, 16.45
Jégkorong, 20.00 Híradó,
20.10 Hercule Poirot titka, 21.05 Hábor ú és béke
(angol), 22.10 Sherlock
(angol), 23.40 A kikötő
(amer.)

Markíza tv

7.40 Madagaszkár pingvinjei, 8.00 Harry Potter és a
bölcek köve (amer.), 11.05
Babovřesky (cseh), 13.50
Chart Show, 15.55 Jó tudni!, 17.50 Felvég, alvég,
19.00 Híradó, 20.30 Jack
Ryan (amer.), 22.40 A szökevény (amer.)

JOJ TV

10.40 Ikrek, 11.20 Inkognitó, 12.20 Skarlátvörös (német), 15.10 Kis
csalások (amer.), 17.20
Főzzünk!, 18.00 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 22 lövés
(amer.), 23.10 Kis csalások (amer.), 2.00 Ikrek

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, 20.40
A szultána (török), 21.15
Jack Ryan: Árnyékügynök
(amer.), 23.40 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, 20.40 A szultána (török), 21.15 Euro Túra
(amer.), 23.30 Sherlock és
Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story extra, 12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05
Szívek doktora (amer.),
15.10 A kis menyasszony
(indiai), 16.15 Szulejmán
(török), 17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 Dr. Csont
(amer.),
22.30
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

11.45 A nagyeszű sündisznócska, 12.55 Geronimo Stilton, 14.05 Kutya jó kalandok,
15.25 Lucas és Emily, 16.20
Peppa malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Mit gondolsz, ki
vagy?, 21.10 Én vagyok itt,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 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),
16.20 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), 23.10 Coogan t r ü k kje (amer.)

Duna World

11.30 A Noszty f iú esete Tóth Marival (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
A legenda (amer.), 22.30
Riporterek, 23.00 A mentőautó (cseh), 0.00 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00
Az én hét csodám, 15.30
Nemzetiségi
magazin,
17.15 A világ kincsei, 20.00
Hírek, 20.10 Aranyláz,
22.30 Meztelenül a farkasok között (német)

Markíza tv

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 Szívek doktora
(amer.), 15.10 A kis menyasszony (indiai), 16.15 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Castle (amer.),
22.30 XXI. század

RTL II

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, 20.40 A szultána
(török), 21.15 X-Men (amer.),
0.05 A törvény embere
(amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story extra, 12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.10
Szívek doktora (amer.),
15.10 A kis menyasszony
(indiai), 16.15 Szulejmán
(török), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Szulejmán (török),
22.35 Házon kívül

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 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

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 Halálos
pénz (amer.-angol)

13.15 Pin kód, 14.05 Kutya
jó kalandok, 15.00 Caillou,
15.25 Lucas és Emily, 16.10
Traktor Tom, 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 Szerelem és vérbosszú (olasz)

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 Szerelem és
vérbosszú (olasz)

M2

Duna tv

12.50 Columbo (amer.), 14.30
A császárság kincse (délkoreiai), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.20
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

11.30 Csalással nem! (magyar), 13.40 Hazajáró, 15.05
Nemzetiségi
magazinok,
16.20 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, 14.40 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.), 22.55 Murdoch
felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

14.30 A rendelő, 15.00 Az én
hét csodám, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.30 Talkshow, 0.35
Szavak, amelyek megváltoztatták a világot

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 Felvég, alvég, 21.50
Babovřesky 2 (cseh), 0.05
Kung-fu macsó (amer.)

9.55 Családi történetek,
12.00 Szerencsekerék, 13.05
A mentalista (amer.), 15.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30
Boldog otthon, 21.30 Tíz évvel fiatalabb, 22.35 Családi
történetek, 23.40 Két és fél
férfi, 0.35 NCIS (amer.)

9.35 Rendőrök akcióban, 10.35
Az örökség (amer.), 12.00
Hírek, 12.25 Topsztár, 12.45
Elveszett lelkek, 13.45 Csalók
(amer.), 15.55 Találd ki a koromat!, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.15 Fejünk
felett a világ (cseh)

9.35 Rendőrök akcióban
(amer.), 10.35 Örökség, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett
lelkek, 13.40 Csalók, 15.15
Viszlát, nagyi!, 15.55 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Az első nyaralásom, 22.45 Castle (amer.)

JOJ TV

M1

JOJ TV

M2

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.30 A császárság kincse
(dél-koreai), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.20
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
Rejtélyes XX. század, 23.10
Az ötös számú vágóhíd
(amer.)

Duna World

11.45 Hungarian Dracula (magyar), 13.20 Magyar
gazda, 13.40 Noé és barátai,
15.05 Nemzetiségi műsorok,
16.05 Zebra, 16.25 Hogy
volt?, 18.55 Kívánságkosár,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.40 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A remény öble
(kanadai), 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Wyatt Earp (amer.),
23.25 Bizonyíték nélkül (német), 0.55 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
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 Mit eszün k?, 22.30
Mozi, 23.00 Évek kel ezelőtt

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek, 12.00 Szerencsekerék, 13.00 A ment alist a
(amer.), 15.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí rek,
17.25 Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 Csak szex és más
sem mi (amer.), 0.50 NCIS
(amer.)

JOJ TV

10.35 Az örökség, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett
lelkek, 13.40 Csalók, 15.15
Viszlát, nagyi!, 15.55 Találd ki a koromat!, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Nyaralunk
(szlovák), 21.40 Kameňák
(cseh), 0.05 Kettősügynök
(amer.), 1.00 Backstrom
hadnagy (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,
20.40 A szultána (török),
21.15 NCIS: Los Angeles
(amer.), 22.20 1/1 Azurák
Csabával

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 Az élet mindig
drága (amer.), 23.45 Backstrom nyomozó (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 Szívek doktora
(amer.), 15.10 A kis menyasszony (indiai), 16.15 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Válótársak (magyar), 22.30 CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

11.00 Nyomtalanul (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 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

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 Fábr y, 21.50 Mun kaügyek (magyar), 22.25 Párosban a városban (amer.)

Duna World

11.25 Édes mostoha (magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.10 Magyar krónika, 16.00
Duna anzix, 16.25 Hogy
volt?, 17.25 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 Ne hívj
nagyapának (amer.-német),
21.55 Törvény és rend,
23.25 Rendőrségi ügyosztály (amer.), 0.10 Ágota

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.35
Az állatok élete, 13.25 Mit
eszün k?, 15.00 Az én hét
csodám, 16.00 Éden kertek, 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 Marie Curie,
23.25 Rendőrség

Markíza tv

9.55 Családi történetek, 11.55
Szerencsekerék, 12.55 A mentalista (amer.), 14.55 Családi
történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 21.40 Szórakoztató műsor, 22.40 Jószomszédi viszonyok, 23.45 Két és
fél férfi

JOJ TV

9.30
Rendőrök
akcióban
(amer.), 10.30 Az örökség,
12.25 Topsztár, 12.45 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), 22.50 Castle (amer.),
23.50 Kettősügynök (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest,
14.05 Szívek doktora (amer.),
15.10 A kis menyasszony (indiai), 16.15 Szulejmán (török), 17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.25 Halálos
fegyver (amer.), 22.20 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 Szerelem és
vérbosszú (olasz)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.25 A császárság kincse
(dél-koreai), 15.30 Elfeledett szerelem (mexikói),
16.20 Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (amer.),
19.25 Maradj talpon!, 20.25
Superman IV (amer.-angol),
22.05 Tíz kicsi indián (angol), 23.45 A detektív és a
doktor (amer.)

Duna World

11.35 A nők iskolája (magyar), 13.40 Rúzs és selyem, 14.45 Esély, 15.35
Öt kontinens, 16.05 Duna
anzix, 16.25 Hogy volt?,
17.20 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, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.50
Úttalan
utakon,
22.35
Bőrnyakúak (amer.-német)

Pozsony 2

14.30 Tudomá nyos maga zi n, 15.05 A z én hét
csod ám, 16.0 0 Vá rosból
vá rosba , 18.40 Est i mese,
20.0 0 Hí rek , 20.25 A család , 20.50 Menek ülés a z
a ra ny f öldjéről (szlová k),
21.55 Flor id a (f ra ncia),
23.40 A z ellenállás (f ra ncia)

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Colombiana (amer.),
22.35 Char t Show, 0.45
NCIS (amer.)

JOJ TV

10.35 Az örökség, 12.25 Topsztár, 12.45 Elveszett lelkek,
13.40 Csalók, 14.30 Barkács
Kft., 15.20 Viszlát, nagyi!,
15.55 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Iron Man 2 (amer.),
23.20 Kick-Ass (amer.), 1.40
Akarlak téged, te akarsz engem? (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január
14-én
Bódog
január
15-én
Lóránt
január
16-án
Gusztáv
január
17-én
Antal, Antónia
január
18-án
Piroska
január
19-én
Sára
január
20-án
Fábián, Sebestyén
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az érsekújvári Banko Ferenc és Varga Gabriella.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a muzslai Szórád Edvin, a párkányi Hegedűs Natasa, a
radavai Maceková Ella, a hetényi Jakabová
Rebeka, a nyitrai Benko Adam, a komáromi Czekó
Eduard, Nyul Gergely és Kalocsányi Patrik, a kürti
Rehák Dominik, a köbölkúti Czeneová Bianka, a
gadóci Brinzik Rozália, a marcelházai Csóka Rudolf, a szilasi Bugár Noel Erazmus és a gútai Veselka Sven Peter.

A Dunatáj receptkönyvéből

Bogdányi aprópecsenye
Hozzávalók:
60 dkg sertéshús
10 dkg füstölt szalonna
15 dkg füstölt kolbász
15 dkg gomba
só
őrölt fekete bors
2-3 gerezd fokhagyma
0,5 üveg lecsó
1 kg burgonya

Hozzávalók:
A palacsintához:
150 g liszt
2,5 dl tej
2 ek rum
2 ek olaj
csipet só
2 tojás

Elkészítése:
A húst csíkokra, a szalonnát apró kockákra vágjuk. A szalonnát kisütjük, majd hozzáadjuk a húst is.
Sózzuk, borsozzuk és zúzott fokhagymát adunk hozzá. majd
a lecsót, kolbászt és a gombát is a húshoz keverjük.
Megközelítőleg 2 dl vizet öntünk alá és megpároljuk. A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk és kisütjük. A pecsenyével összeforgatva tálaljuk.

A töltelékhez:
250 g túró
3 ek vaj
2 tojás
100 g cukor
1 citrom reszelt héja
2 ek. rum
50 g mazsola

Horgászbotok javítása:

0950 591 112

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Szabó Kamill mérnök (65 éves), Szath
máry Ilona (81 éves), Otyepková Irma (97 éves), Juhász Éva (77 éves), Szórád Judit (79 éves), Zámbó Jolán (79 éves), Andová Helena (83 éves), Ďurákovová Šarlota (70 éves), Ivančik Peter (50 éves) a gútai
Őszi Mária (79 éves), Uhrin Michal (57 éves), Nagy
Erzsébet (86 éves) és Kacko Ján (90 éves), a szentpéteri Lábsky Blažej (83 éves), a keszegfalvai Majer
József (82 éves), a vágfüzesi Bak Edit (77 éves) és
Forró László mérnök (60 éves), valamint a madari
Ollé Gizella (86 éves).
Emléküket megőrizzük!

Bécsi sült
túrós palacsinta

e-shop: www.privlačuj.sk
* Eladó búza és hízódisznó (1,40 euró/kg) félbevágva is. Tel.:
0915 343 546.

Az öntethez:
1 tojás
30 g cukor
1 cs vaníliás cukor
1 dl tej
Elkészítése:
A palacsintákat a szokásos módon elkészítjük.
A mazsolát forró rumba áztatjuk. A sütőedényt kikenjük a vajjal.
A tojásokat kettéválasztjuk. A maradék vajjal, cukorral és citromhéjjal habosra keverjük a tojások sárgáját.
A fehérjét kemény habbá verjük. A túrót összekeverjük a tojássárgájával, majd a felvert fehérjével és hozzáadjuk a mazsolát.
A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A palacsintákat betöltjük és
feltekerjük, majd középen kettévágjuk. A vágott felükkel felfelé
kissé egymásra csúsztatva beletesszük a sütőedénybe. Az öntethez összekeverjük a tojást a tejjel és a cukorral, rálocsoljuk a palacsintára és forró sütőben 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük.

Eladó Keszegfalván

egy összkomfortos 3-szobás családi ház (150 m2)
50 m2-es garázzsal és 50 m2-es pincével,
Érdeklődni lehet a 0907 789 807-as telefonszámon

S Z U D O K U

MEGEMLÉKEZÉSEK
Balogh Erzsébetre
(született Németh)
Komáromban,

Aplico+

halálának 18. évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja

Dikan Róbertre
Naszvadon,

halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége és fiai
Az elmúlt napokban
fájó szívvel emlékezünk
halálának ötödik évfordulóján
a drága fiúra és a szeretett testvérre,

Fűri Ivánra
Gútán.

Emlékét őrzi édesanyja és testvérei
családjukkal
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcomon,
csak azért van, mert szeretlek és hiányzol nagyon.
Bennem él egy arc, s egy végtelen szeretet,
amit tőlem soha senki el nem vehet.

Fájó szívvel emlékezünk halálának
ötödik évfordulóján

Tóth Imrére
Gútán.

Szerető felesége, lánya, fia, veje, menye
és unokája Maro, Lauri és Márk
Fájó szívvel emlékezünk
a szeretett férjre
és nagyapára,

id. Leczkési Istvánra
(Gúta)

halálának
huszadik évfordulóján.
Özvegye és családja

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
édesanyára és nagymamára,

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk január 11-én

Notebookok,

Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt napokban elkísérték utolsó útjára a szeretett feleséget, édesanyát, anyóst és nagymamát,

Balogh Margitot (szül. Czina),

aki életének 73. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat, részvétnyilvánításokat, melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.

Ambuláns kezelések:
hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

KAJAK-KENU

A szilveszteri edzés nem maradhatott el

Az óév utolsó napján a komáromi kajakozók és kenusok székházában a hagyományokhoz híven a versenyzők és támogatóik közös évértékelőn vettek részt, amely természetesen ezúttal
is egy komoly edzéssel záródott.
A találkozó egyben alkalmat
adott arra is, hogy közösen
emlékezzenek meg Halmo
Béláról, a neves sportemberről, akitől tavaly vettek végső
búcsút a komáromi evezősök.
„Béla bácsi” egyike volt azoknak, akik az újkori komáromi
evezőssport alapjait lerakták.
Soós Tibor mérnökkel együtt
a múlt század hetvenes éveiben harcolták ki az akkori kor
legmodernebb edzőközpontját,
a Holt-Vág-i csónakház felépítését, s mintegy bizonyítékként
Béla eredményei alapján a
csehszlovák evezős-válogatott
tagjaként részt vehetett a világbajnokságon (kiváló eredményeinek köszönhetően az
1976-os olimpiai keret tagja
lett Tarr György is, ám az utolsó pillanatban mégsem került
be az utazó csapatba).
Halmo Vojto (Béla) szaktudását a későbbiek folyamán
mint edző kamatoztatta és a
legkisebbek számára is egyenességével, kitartással mutatott
példát. Neki is köszönhető,

hogy a szlovák vizes klubok
élvonalába tartozik a komáromi kajak-kenu egyesület. A
komáromi neveltek között az-

óta találhatunk Vb és olimpiai
győzteseket és az utánpótlás is
biztosított, hiszen minden hazai és külföldi megmérettetésen számos dobogós helyet sikerült a komáromi vizeseknek
elérniük.

LABDARÚGÁS
Március első hetében rajtol az új bajnoki idény

Olvasóink kérésére megkezdjük az egyes fociligák tavaszi menetrendjének folyamatos közlését.

III. liga – tavaszi menetrend

20. forduló március 12-én, 14:30-kor
KFC Komárom – Púhó
21. forduló, március 19-én, 15 órakor
Dunaszerdahely – KFC Komárom
22. forduló március 26-án, 15 órakor
KFC Komárom – Beluša
23. forduló, április 2-án, 15:30-kor
Nagymegyer – KFC Komárno
24. forduló, április 9-én 15:30-kor
KFC Komárno – Nagyölved
25. forduló, április 16-án, 16 órakor
Érsekújvár – KFC Komárom
26. forduló, április 26-án, 16 órakor
KFC Komárom -Nagytapolcsány
27. forduló, április 30-án, 16 órakor
Galánta – KFC Komárno
28. forduló, május 7-én, 16:30-kor
KFC Komárom – Negyed
29. forduló, május 14-én, 16:30-kor
Felsőnyitra – KFC Komárom
30. forduló, május 21-én, 17 órakor
KFC Komárom – Dunaszerdahely B
31. forduló, május 28-án, 17 órakor
Vágtölgyes (Dubnica) – KFC Komárom
32. forduló, június 4-én. 17 órakor
KFC Komárno – Vágsellye
33. forduló június 11-én 17 órakor
Nemsó – Komárnom
34. forduló, június 11-én, 17 órakor
KFC Komárom – Nagysurány
35. forduló, május 3-án 14:30-kor
Lednicróna (Led. Rovne) – KFC Komárom
36. forduló, május 10-én
Komáromnak szünnapja lesz
37. forduló, május 24-én, 17 órakor
Bős – KFC Komárom
38. forduló, június 7-én 17 órakor
KFC Komárom – Aranyosmarót/Verebély

ASZTALITENISZ

A magyarországi Kesztölc önkormányzata hívta meg testvérközségét, Búcsot egy baráti
asztalitenisz-tornára, ahol a
Csenger Árpád vezette, alig két
éve alakult csapat derekasan
helytállt, Potfay Attila pedig a
legjobb búcsi versenyző lett.

Komáromi városi
kispályás fociliga
VII. forduló

Aureus – Csoda Bal 0:13 *
Antigén – B. Diamonds 4:4
* U 20 – T. TechniCAD 4:7
* Barracuda – B. B. Litovel
5:3 * R. Anaplast – Bauring
City 1:9 * Az Amfora csapatának szünnapja volt. A táblázatban 1. Barracuda (15 pont)
2. Bauring City (13
pont), 3. B. Diamonds (13 pont),
4. B. B. Litovel (10
pont), 5. Antigén (10
pont), 6. Csoda Bal
(9
pont), 7. Amfora (9 pont), 8.
R. Anaplast (3 pont), 9. U 20
(3 pont), 10. T. TechniCAD (3
pont), 11. Aureus (0 pont).
A komáromi városi kispályás
liga január 14-én folytatódik a
VIII. fordulóval. Az elmaradt
VI. fordulót a csapatok január
21-én, 12 órától játsszák le.

Utánpótlás a csúcson

Érsekújvárban
rendezték
meg az ifj. diákok tornáját,
amelyen a komáromi A csapat
az első helyen végzett. A nyolc
csapatból a 3. helyet a KFC B
csapata, a 4. helyet pedig az FK
Gúta csapata szerezte meg * A
vágsellyei tornán is első lett
a KFC ifj. diákok csapata és a
gútaiak utánpótlása a harmadik
helyen végzett. Rajtuk kívül
még Érsekújvár, Felsőszeli és
Vágsellye csapatai küzdöttek a
helyezésekért.

RÖPLABDA

Komárom – Privigye 0:3 (-23,-22,-25)
Roman Kašša után az eddigi segédedző, Rišo Nemec vette át a vezetőedző szerepét a privigyei csapatban. Úgy látszik, a vezetőség jól
döntött, mert csapatuk az idei első találkozóján, Komáromban rajtcél győzelmet aratva győzte le a rendkívül kapkodóan, néha megfelelő taktika nélkül játszó komáromiakat. Csak remélni tudjuk, hogy
a rossz évkezdés után most már sorozatgyőzelmek következnek.

KOSÁRLABDA

MBK SPU Nyitra – MBK Rieker COM-therm Komárom
57:93 (18:20, 12:21, 12:29, 15:23)

Az extraliga tabellájának sereghajtójaként szereplő nyitrai
csapat még hazai pályán sem
tudta legyőzni a Duna-partiakat. Igaz, az első negyedben
még fej-fej mellett játszottak,
ám érezhető volt a komáromiak fölénye. Ezen a találkozón
mutatkozott be az újonnan
szerződtetett Boris Bojanov
ský, aki miatt néha úgy tűnt,
hogy át kell majd szervezni a
játékot, ugyanis a rendkívül
magas játékos számára sok
esetben alacsonyan szálltak a
passzok. Ennek ellenére sikerült kétpontos előnnyel zárni
a komáromiaknak. A második
negyedben hatalmas küzdelem zajlott a pályán, viszont

leggyakrabban
macska-egér
harc folyt, a komáromiak folyamatosan irányítani tudták a
menetet.
A harmadik negyedben szinte
megalázó volt a nyitraiak játéka, szurkolóik keményebb
harcot vártak el csapatuktól,
ezzel szemben fejetlen védekezés, rossz passzok és gyenge
próbálkozások jellemezték a
harmadik negyedet. Az utolsó
játékrészben a nyitraiak inkább
csak a védekezésre összpontosítottak, viszont a vendégeket
sem parádéztak, inkább egy
„levezető” játékot mutattak,
ám így is nyolcpontos előnnyel
zárták a találkozót.
Az újonc Boris Bojanovský a

találkozó eredménye ellenére
sem volt elégedett. – A vártnál lassabban kezdtünk, s így
az első félidő végén még nem
lehettünk elégedettek, holott
lehetőségünk volt arra, hogy
az első félidő alatt lelépjük a
hazai csapatot. Mindezt megbeszéltük az öltözőben és az új
taktikával a harmadik negyedben már remekül szerepeltünk,
a negyedik negyedben pedig
ráértünk a csapatszellemet erősíteni – nyilatkozta.
MBK Komárom legjobbjai:
Bilič (25), Langston (16),
Djordjevič (12), Kuffa (9),
Vido (8), Halada (8), Bojanovský (7), Marchyn (5),
Cobb (3).

Alpok-Adria Nemzetközi Kupaverseny D csoportja:
MBK Rieker COM-therm Komárom – BK ARMEX Děčín 65:72 (43:47)
Novemberben kétpontos előnyt
vívott ki magának a komáromi
csapat a kupafordulóban. A
visszavágón azonban nem sikerült megismételni a bravúrt,
ami elsősorban annak is köszönhető, hogy a csehországi
kosarasok élmezőnyéhez tartozó děčíniek kipihenten léptek
pályára, míg a hazaiaknál érezhető volt, hogy a nyitraiak elleni találkozó kifárasztotta őket.
Az első félidőben már érezhető
volt a vendégek enyhe pályafölénye, amit az is igazol, hogy

Lapzárta után...

... kerül sor a 2017-es szlovákiai extraliga újabb fordulójára, amikor az MBK
Rieker COM-therm Komárom csapata január 11-én
az MBK Losonc csapatát
fogadja a komáromi sportcsarnokban.

náluk a komáromiak négypontos előnnyel zártak, Komáromban viszont nekik sikerült kétpontos előnyhöz jutniuk.
A második félidőben a
vendégek a tőlük megszokott
teljesítményt
nyújtották, viszont a hazai csapat a lelkes szurkolói tábor biztatása ellenére egyre fáradtabban
játszott, ismét sok volt az
egyéni kezdeményezés,
hiányzott a megszokott
csapatszellem. A hibákból nem a komáromiak
tanultak, hanem a vendégek, akik a védelem minden megingását kihasználták, ráadásul rendkívül
gyors – és a legtöbb esetben eredményes – ellentámadásból sorra gyűjtötték be
a pontokat. Ennek eredményeképpen a hajrázás sem sikerült
a hazai csapatnak, így a D csoport zárómérkőzésén vereséget

szenvedtek. Mindez nem befolyásolja a komáromi csapat
eredményességét a nemzetközi

kupában, ahol továbbra is az
élvonalhoz tartozik az MBK
Rieker COM-therm.
Komárom legjobbjai: Vido 16,
Cobb és Langston 13.

A T L É T I K A

Fogcsikorgató hideg fogadta a Háromkirályok Futóverseny résztvevőit
Gúta belvárosában -12 oC, a Vág-Duna töltésénél -14 oC, a vágfüzesi
fordulónál mindehhez társulva még viharos szél is fogadta a Háromkirályok Futóverseny résztvevőit, amelyen idén több mint kétszázan rajtoltak a vásártérről. A tavalyi versenyhez képest mintegy nyolcvanan
visszaléptek a hideg miatt, viszont a versenyzők között ismét ott találtuk
a zólyomi Anton Gombárt, aki 63 évesen is becsülettel teljesítette a maratoni távot.
A maratoni táv 1. helyén a malackai Tibor, Gúta (1:36), Tücsök Róbert,
Valachovič Jakub végzett (2:46), 2. Dunamocs (1:42), Nagy Róbert,
a szolnoki Muhai Gábor (3:00), 3. a Gúta (1:43), Juhász Gábor (1:46)
losonci Kováč Tibor (3:13). A gútai és Bödők László, Dunamocs (1:51),
Zsélyi Zoltán 4:06-os, a dunamocsi Csalka Zsuzsanna (1:51) és Szabó
Kele Géza – aki 133. maratonját fu- Ivett, Bogyarét (1:52), Szénási Isttotta le – 4:25-ös idővel ért célba. ván, Komárom (1:54), Koczkás PéÉrdekességként megemlítjük, hogy ter, Csallóközaranyos (1:57), Kuzma
a maratoni váltóban a Komáromi Štefan, Gúta (2:13), Vörös Péter,
járásból senki sem indult. Félmara- Dunaradvány (2:13) és Tóbi Attila,
tonon 1. a vágtölgyesi Ilavský Mi- Komárom (2:20). A futók minden
roslav, 2. a budapesti Balázs Levente elismerést megérdemelnek, hiszen
(1:19), 3. a korponai Korčok Július. a hideg ellenére csak ketten voltak,
Járásunk atlétáinak eredményei: Ollé akik feladták a küzdelmet, a többi-

ek viszont becsülettel teljesítették
a távot, volt, aki 6 órán keresztül
küzdött az erejével és az időjárással.
Sokan már most jelezték, hogy jövő
januárban is ott akarnak lenni a gútai
rajtnál.
Felvételeinken: balra fönt A hagyományokhoz híven, ágyúlövés
jelezte a startot * Koczkás Beáta
alpolgármester a verseny fő szervezőinek társaságában köszöntötte a versenyzőket * lent A start
pillanata * Futás közben a vendég
sportolók Gúta legszebb utcáin
haladtak * Az első hat kilométer
megtétele után a szervezők jóvoltából forró tea, csoki, kuglóf várta
a futókat * jobbra fent az embert
próbáló hideg mellett a havas, csúszós úttal is meg kellett birkózniuk
a futóknak.
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