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Látatlanban dönt majd a Comorra Servis
költségvetéséről a képviselőtestület

Továbbra is átláthatatlan marad
a komáromi városi üzemek gazdálkodása?
Obonya Sándor felvétele

A világ szegényebb és gazdagabb fele,
s a köztük tátongó mélység

A gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lettek, állapította meg az
Oxfam nemzetközi segélyszervezet, mely jelentését a davosi Világgazdasági Fórum tanácskozásának idejére időzítette, ahol a világ vezetői napokon keresztül rágják az élet nagy
kérdéseit. A jelentés több mint lehangoló, sokkal inkább felháborító. A világ nyolc leggazdagabb embere által felhalmozott vagyon annyit tesz ki, mint a világ szegényebb felének,
összesen mintegy 3,6 milliárd embernek az összvagyona.
A régi bölcsesség szerint a kormányainak rendelkezésére. gátolják meg az adóelkerülést
pénz pénzt, a szegénység pe- Afrikában például, ahol milli- és keményebben adóztassák
dig szegénységet szül, s ez ez- ók éheznek, az ottani gazdagok meg a gazdagokat. A szervezet
úttal is igazolást nyert, mert a offshore vagyona miatt évente a gazdasági vezetőket is ráfelmérés alapján a szegények mintegy 14 millió dollárnak kényszerítené, hogy vegyék ki
még szegényebbek, a gazda- megfelelő adóbevételtől esnek arányos részüket az adózásból,
gok viszont még gazdagabbak el, amiből évente 4 millió gyer- a vállalatokat pedig, hogy adlettek a legutolsó ilyen felmé- mek életét lehetne megmenteni. janak a megélhetésre elegendő
rés óta. A felmérés szerint a Az egyre növekvő szakadék a fizetést az alkalmazottaknak.
világ gazdagjai (a népesség szegények és gazdagok között A baj csak az, hogy a döntés
1 százaléka) és szegényei (99 fokozódó társadalmi feszült- olyan politikusok kezében van,
százalék) közötti szakadék ségeket, a szélsőségek meg- akik szintén nem a szegények
még mélyebb lett és ez gyor- erősödését, s a politikai élet soraiba tartoznak, s akiket álsabban következett be, mint polarizációját eredményezi. Az talában gazdasági lobbicsoporahogy azt feltételezték.
emberek egyre csalódottabbá és tok befolyásolnak... Vegyük
Ez a gyakorlatban azt jelenti, elégedetlenebbekké válnak, an- például a legfrissebb politikai
hogy míg világszerte száz- nál is inkább, mert az elemzők események közül Trump győmilliók éheznek, a megsegí- hiába kongatják a vészharan- zelmét, illetve retorikáját, mely
tésükre alkalmas forrásokból got, hiába figyelmeztetnek rá, maga is szöges ellentétben áll a
a szupergazdagok tobzódnak hogy az egyenlőtlenség aláássa gyakorlattal. Miközben beiktaa jólétben. S ha valaki azt a demokráciát, érdemi lépések tási beszédében szokás szerint
gondolná, hogy a gazdagok nem történnek, mint ahogy „pénzt, paripát, fegyvert” ígérlegalább az adóikkal segítik a Katy Wright az Oxfamtól meg- ve azon háborgott, hogy elődei
társadalmakat, bizony nagyot fogalmazta: „Nincsenek illú- idején elszegényedett az ameritévednek, hiszen vagyonukat zióink afelől, hogy Davosban kai középosztály, jómaga, aki a
adóparadicsomokba mentik, s csupán beszélgetés zajlik a vi- gazdagok táborát szaporítja, 18
a legtöbbjük megkerüli az adó- lág elitjének tagjai között, nem éven át nem fizetett adót...-zsufizetést, holott a kimutatások születnek érdemleges döntészerint amennyiben rendesen sek...”. Az Oxfam felszólította A témával lapunk 3. oldalán
adóznának, évente 190 milli- a kormányokat, hogy szabjanak Farkas Iván, az MKP orszáárd dollárral több állna a világ határt a vezetői fizetéseknek, gos alelnöke is foglalkozik.

Régiónk
kitüntetettje

A magyar kultúra napja alkalmából január 22-én a Galántán megrendezett országos ünnepségen Csemadok
Közművelődési Díjban részesült Keszeg István, Martos
polgármestere, aki a népművészetéről ismert kisközség
mindennapi irányításán és
fejlődésének biztosításán kívül koreográfusként, művészeti vezetőként is közismert.

Börze Komáromban
minden vasárnap!
Eladás-vásárlás
A-tól Z-ig
Tel.: 0 9 0 3 7 6 2 5 11

Csütörtökön tartja meg az idei első ülését a komáromi képviselőtestület. Az ülés egyik
programpontjaként a Comorra Servis városi járulékos szervezet idei költségvetés-tervezetét vitatják meg a városatyák. A város honlapján található anyagból viszont nem
sok minden derül ki, s ha azonos a képviselők elé tárt anyaggal, ezúttal Andruskó Imre
joggal veti majd a cégvezetés szemére, hogy a költségvetési tervezet elnagyolt, nem tér
ki részletesen a cég tevékenységének minden területére.

A javaslatból egyelőre annyit
tudhatnak meg a képviselők,
hogy a cég Komárom költségvetéséből több, mint 600 ezer
eurós támogatásra tart számot.
A cégvezetés ezúttal sem tagadta meg önmagát, hiszen
az előző évekhez hasonlóan,
most sem derül ki, hogy az
egyes létesítmények milyen
arányban részesülnek ebből az
összegből. Pedig a képviselőknek ismerniük kellene a fedett
uszoda, a sportcsarnok, a labdarúgó-stadion, a műjégpá-

lya, a termálfürdő és a strand
működési feltételeit, közöttük
a kiadási és bevételi oldalt.
Nem szólva arról, hogy ez a
cég gondoskodik többek között a kajak-kenu központ és
a röplabdacsarnok üzemeltetéséről is. Az anyagból ráadásul
hiányzik a cég vállalkozási területe, vagyis a sportszálló és
kemping pénzügyi tervezete is.
A megtárgyalásra beterjesztett
anyaggal kapcsolatosan bizonyára néhány képviselőben is
felmerül a kérdés, hogy tiszta

lelkiismerettel lehet-e többszázezres költségvetési támogatást jóváhagyni úgy, hogy
nem tudják, valójában a cég
mire fordítja majd azt. Kérdés
marad az is, hogyan lehet elszámoltatni a céget a folyósított támogatásról?
Sokakban felvetődik a kérdés,
vajon miért nem tűnik fel senkinek, hogy évi több tízezer euró
értékű energia veszik el a levegőben és a csatornában a város
leltárában szereplő, ám évek óta
nem létező gázleválasztó miatt?

A 2016-os év példaképe lett
egy gútai vállalkozó

A nagy népszerűséggel és több milliós díjazással járó pályázatot 2013-ban indította el a
Példakép Alapítvány, így immár negyedik alkalommal hirdették ki az Év Példaképét. A Példakép Pályázaton olyan 40 év alatti fiatal vállalkozók vehettek részt, akik vállalkozásukkal,
életútjukkal pozitív példát mutatnak a társadalomnak és a fiatal generációnak.
Az idei év különlegessége, hogy a
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága által
meghirdetett „2016
a külhoni magyar
fiatal vállalkozók
éve” programhoz
csatlakozva a pályázaton kizárólag
határon túli fiatal
magyar vállalkozók
vehettek részt.

Keszeli Ákos

Wéber
Tibor
Rudolf erdélyi
vállalkozó kapta a 2016-os Év
Példaképe Fődíjat. A fődíjat
Potápi
Árpád
János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
dr. Balog Ádám,
a fődíjat támogató MKB Bank
Zrt. vezérigaz-

gatója, és Valentínyi Katalin, a
Példakép Alapítvány alapítója
adta át a nyertes vállalkozónak.
Az Év Példaképe díjátadó gálaesten több különdíj is gazdára talált. A HEINEKEN
Hungária az általa felajánlott
Fenntarthatósági
különdíjat
Keszeli Ákosnak, az ATECH.
NET felvidéki informatikai,
számítógépek
felújításával
foglalkozó vállalkozás alapítójának adta át.

Komáromban ülésezett az MKP Országos Elnöksége

Csütörtökön Komáromban – a felvidéki magyarság egyik szellemi és kulturális központjában – tartotta ülését a Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége. Az ülés
központi témája az őszi megyei választásokra való felkészülés volt.
Menyhárt József pártelnök
kiemelte: a jelenlegi megyerendszer nem kedvező a
magyarok számára, ahogy
egyébként a járási rendszer
sem az. – A közigazgatás hiányosságai és visszásságai
felett lehet ugyan keseregni,
fel lehet háborodni rajta, de
egy biztos: novemberig már
nem lesz érdemi változás
ezen a téren. Így ezek között
a keretek között kell a lehető
legjobb eredményt elérnünk,

hogy erőteljesen tudjuk képviselni nemzeti közösségünk
érdekeit – mondta a pártelnök. Az MKP erős regionális
pártként azon dolgozik, hogy
a felvidéki magyaroknak, és a
déli régióban élő szlovákoknak erős megyei képviselete
legyen. „Minden megyében
és minden járásban más a
helyzet. A regionális sajátosságokat figyelembe véve arra
fogunk törekedni, hogy a lehető legerősebb képviseletet

biztosítsuk. Van, ahol erre önállóan is képesek vagyunk, és
vannak olyan régiók is, főként
a szórványban, ahol ez csak
másokkal együttműködve lehetséges” – válaszolta a Dunatáj kérdésére Menyhárt.
A párt vezetése továbbra is
járja a régiókat, a Komáromi
járás városaiba és falvaiba
február 7-én és 14-én látogatnak el, hogy a helyszínen tájékozódjanak az itt élő emberek
örömeiről és gondjairól.
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Zöldhulladékot a barna konténerbe

A papír gyűjtésére szolgáló kék, a műanyagra szolgáló sárga, illetve az üvegre szolgáló
zöld konténer mellé sok helyütt egy újabb, barna színű konténer is társul, mely a biológiailag lebomló hulladék szeparált gyűjtésére szolgál. Bár a hulladékgazdálkodási
törvény előírja a zöldhulladék (biológiailag lebomló kerti hulladék, illetve háztartási
hulladék) szeparálását, az erre szolgáló konténerek még nem jelentek meg minden községben, a jogszabály ugyanis számos kivételt tartalmaz.

A kemény tél, mint ez az idei is, meglehetősen próbára teszi, s olykor megtizedeli a helyben
maradt, nem költöző madárvilágot, amelynek az élettere egyébként is egyre szűkül. A táplálék
hiányának következtében egyes madarak közelebbre húzódnak az emberek lakóhelyéhez. Jó
példa erre, hogy az elmúlt napokban több szürke gémet is megfigyelhettem, amint a komáromi csapóhíd térségében hosszasan álldogáltak az összeállt jégtáblákon.
A szürke gémek, ezek a fákon költöző madár, bár e tekintetben kék gémnek, darugémnek és
kolóniákban fészkelő termetes inkább Európa északabbi tájai- vasgémnek is. Az emberek kögázlómadarak
szerencsénkre ról érkeznek hozzánk telente itt zelségét nem nagyon tűrik, bár
nem veszélyeztetettek, s így élő „rokonaikhoz”. Megannyi ha sikerül óvatosan a közelükbe
nem fenyegeti őket a náluk ke- gyermekkori emlék fűz ezekhez kerülni, amint a vízben állva,
csesebb kócsagok sorsa, azon- a madarakhoz, amelyek egy- szinte szoborrá dermedten fiban mégis olybá tűnik, hogy kor csapatostól fészkeltek az gyelik zsákmányukat, amelyet
az elmúlt évtizedekben járá- Öreg-Nyitra menti fák hatalmas aztán egyetlen hirtelen rácsasunkban mintha megcsappant lombkoronájában. Jelenlétükről pással csőrükkel elejtenek, revolna az állományuk, hiszen pedig már messziről árulkod- mek fényképeket lehet róluk
a természetben hosszabban és tak a csontszerűen kifehéredett készíteni. A legszebbek azonban
nagy-nagy türelemmel kell az fák, amelyeket jócskán kikez- azok a felvételek, amelyeken
embernek cserkésznie, amíg dett a gémek agresszív ürüléke. röptükben láthatók az „S” alakú
sikerül rájuk lelnie. Termé- Nemhiába nevezte el a népnyelv nyakkal szálló vízimadarak.
NÉMETH ISTVÁN
szetesen ez évszaktól is függ, ezeket a madarakat találóan fohiszen a szürke gém részben sógémnek, de mondták egykor

Tény, hogy mindeddig a háztartási hulladék
majdnem 70 százaléka a szemétre került. Az
uniós szabályozás előírja, hogy Szlovákiának
2020-ig a háztartási hulladék minimum felét
kell szelektálnia, majd újrahasznosítania. Az
idén január elsején életbe lépett törvény értelmében a községek mind a családi házak, mint
a lakótelepi övezetek lakói számára kötelesek
biztosítani a konyhai hulladék szeparált gyűjtésének lehetőségét. Ennek mikéntjét, azaz
hogy hol lesznek ilyen konténerek és milyen
gyakran ürítik őket, minden település maga
határozza meg. A kerti hulladék, azaz a zöld
biohulladék gyűjtését a község a családi házak számára köteles biztosítani, hogy minden
háztartás legalább 120 literes konténert kapjon erre a célra. Egy másik megoldás is kínálkozik ebben az esetben, a komposzttároló,
ahol komposztálni, majd komposztként lehet
hasznosítani a biológiailag lebomló háztartási hulladékot. Ez alól a kötelezettség alól
kivételt képeznek azon városok és falvak,
ahol a lakosság több mint a fele bizonyíthatóan komposztál, vagy ahol a város a hulladékot energetikailag újrahasznosítja (Pozsony,
Kassa esetében). Kivételt képeznek továbbá
a történelmi városközpontok is.
Vannak településeink, melyek jó példával járnak elöl ezen a téren, ilyennek számít Gúta
városa is, ahol pályázati pénzből korszerűsítik a biológiai hulladék begyűjtését, szállítását, feldolgozását, valamint komposztálását,
melyből több mint háromezer, a zöldhulladék
tárolására szolgáló gyűjtőedényt vásárolnak
és osztanak szét. Gútán egyébként a lakosság
csaknem 45 százaléka kapcsolódik be aktívan
a hulladék szelektálásába, ami bizony orszá-

gos viszonylatban is szép eredménynek számít. Mindez annak a bizonyítéka, hogy ahol
a lakosság értelmét látja az ilyen tevékenységnek, mert a városvezetés részéről látja
az igyekezetet, ott nem okoz gondot a hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele. Ott

viszont, ahol évek óta csak azt halljuk, hogy
a lakosság nem elég öntudatos és együttműködő az ügy érdekében, feltehetően mégsem
bennünk van a hiba…
-zsu-

Tizenöt éves a komáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes

Komárom kóruséletének története mozaikokban (I)
Ha fellapozzuk a város gazdag múltjának „krónikáját”, láthatjuk, Komáromban a művészeteknek mindig voltak értő művelői és fáklyavivői – olyanok, akik a zenét, a „lelki erőforrást”
igyekeztek „közkinccsé” tenni – s csakúgy befogadói is, olyanok, akiknek igénye volt a zenére is, mint éltető erőforrásra.
Komárom, az évszázadokon át katonaváros életében jelentős
szerepe volt a katonazenének. A fáklyavivők között ott találjuk Egressy Béni, a Szózat, a Klapka-induló szerzőjét, Klapka
tábornok zenekara „direktorának” nevét, vagy később (1868ban) a császári és királyi 30. gyalogezred zenekara élén álló
id. Lehár Ferencét is. Az I. Csehszlovák Köztársaság idején a
komáromiak – ünnepi sétáik közben – a helyőrség zenekarai
által szolgáltatott térzenét élvezhették a szórakozás helyszínéül szolgáló Anglia parkban felállított zenepavilonban.
Az 1923-ban, Fülöp Zsigmond Fülöp Zsigmond szerint a Kotollából megjelentetett, A Ko- máromi Dalegyesület megalamáromi Dalosegylet történeté- kításának ötletét „…az a jóből című kiadványban olvas- tékony célú hangverseny adta
ható: „A dalnak társadalmi és meg, amelyet 1861. május 4-én
nemzeti kulturális célból való a komárom megyei honvédseművelése, külön egyesületek gélyező bizottság rendezett a
keretében, tulajdonképpen csak vármegyeháza nagytermében.
a múlt század első éveiben Ezen a hangversenyen közre-

A szerző felvételei

A doni áttörés hőseire emlékeztek

Máig nem tudni pontosan,
hány magyar katona veszett
oda a doni katasztrófában.
1943. január 12-én reggel a
szovjet hadsereg pusztító
tűz alá vette a 2. magyar
hadsereg alakulatait. Ezzel
megkezdődött a történelemben doni áttörésként ismert
hadművelet. A Don védelmi vonalában többségükben csallóközi, Duna menti
fiatalok voltak, akiknek
többsége nem is harcokban
vesztette életét, hanem a
fagyhalál végzett velük.
Felvételeinken (fent) dr.
Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, illetve
Komárom képviselői, dr.
Knirs Imre alpolgármester

és az EJK vezetésének képviselői láthatók a dél-komáromi
megemlékezésen, lent az emléktábla látható.

A fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Komáromi Dalegyesület. Középen Schmidt Viktor karnagy, az ülő sorban az
énekkart kísérő cigányzenekar
kezdődött. Az első dalegyletek működött Molnár Ádám, KonNémetországban keletkeztek, koly-Thege Miklós, a későbbi
hol a dalos társaságok ilyen tudós, csillagász, és Kopeczky
ősét a 17. században találjuk, Ferenc zenetanáron kívül a
Goliffenbergben, Alsó-Pome- csepi műkedvelők énekkara is.
rániában, … Magyarországon a (…) ennek hatása alatt többen
szabadságharc előtt is léteztek azon gondolkoztak, hogy nem
már dalegyesületek… Egy jól lehetne-e Komáromban is egy
szervezett férfikart állított ös�- férfi négyes kart szervezni.(…)
sze Havi Mihály, mely a negy- Molnár Ádám, mint elismert
venes években nemcsak Ma- zenei tekintély 1864. január 24gyarországon…, de külföldön ére a „városi zenetanodába” …
is sok sikert aratott. Ő volt az, megalakulásra hívta össze a daaki karával először mutatta be lárda köré csoportosuló pártoló
a magyar dalokat négyszólamú és működő tagokat és e közbetanításban. (…) A dalárdák- gyűlésen (...) a „Révkomáromi
nak intenzívebb meghonosítása Dalárda-Egylet”-et véglegesen
az ötvenes évekre esik, amikor megalakultnak mondták ki.”
… az elnémított magyarság a A kórus elnöke Molnár Ádám,
dalhoz folyamodott, amellyel karmestere Kopeczky Ferenc,
a legsikeresebben tudta ébren pénztárosa Üveges Ede lett.
tartani a csüggedt lelkekben a „Hogy a dalegylet hivatását
nemzeti érzést.”
eredményesen betöltse, dales-

Sétány és a zenepavilon az Anglia parkban
télyek tartását határozta el a vá- nepély örökre emlékezetes malasztmány, amelynek egyik lel- rad mind Dalegyesület, mind
kes és áldozatkész tagja, Hafler Komárom város történetében.”
Szilárd, saját Erzsébet-szigeti A két világháború közti idő… kertjét ajánlotta fel az ös�- szakban a Komáromi Dalegyeszejövetelek színhelyéül … az sület mellett a városban már
első nyári mulatságot 1964. több énekkar is működött: az
július 10-én tartották” – írta a Egyetértés Munkás Dalárda
krónikás.
kimondottan munkás énekKésőbb, a már Komáromi karként, melynek karnagya
Dalegyesület néven működő Krausz Mór volt; a Katolikus
énekkar életében bőven voltak Egyházi Énekkart Molecz Tiörömök és ürömök. Mint azt vadar karnagy vezette; az Ipatöbbek között Fülöp Zsigmond roskör énekkarának karnagya
nevezett munkájában
olvashatjuk: „Nevezetes és kiemelkedő eseménye volt a
Dalegyesületnek az
1899. június 25-én
Komáromban lezajlott Dalosünnepély.
A Dunántúli Dalszövetség városunkban
tartotta díszközgyűlését és negyedik A Komáromi Dalegyesület 1933-ban feldalünnepélyét és dal- avatott új zászlója a Dalárdakertben. Balversenyét. (…) Több ról Vánkay László, jobbról Kovách Tihamint négyszáz dalos mér zászlótartó, elöl a koszorúshölgyek,
kereste föl Komáro- középen Kovách Tihamérné zászlóanya.
mot és nagy számban
érkeztek városunk falai közé az Tóth Géza volt, a Zsidó EgyOrszágos Magyar Daláregye- házi Énekkaré Krausz Mór;
sületnek, valamint különböző az Evangélikus Énekkar Nagy
egyleteknek képviselői is. (…) Sándor karnagy, a Református
A katonai lovarda hatalmas he- Iparos Énekkar és a Református
lyiségét majdnem teljesen meg- Gazda Énekkar Teleki Miklós
töltötte az érdeklődő közönség, karnagy vezetésével dolgozott;
mely mindvégig a legnagyobb a Kommunista Énekkar vezegyönyörűséggel élvezte az tője Leszenszky Lajos karnagy
egyes dalárdák darabjait. (…) A volt. (Folytatása következik)
Stirber Lajos
minden részletében sikerült ün-
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Remekeltek a Selye János Gimnázium diákjai

Három első hely a járási német nyelvi olimpián
Január 19-én került sor a német nyelvű olimpia járási fordulójára, amelyen a Selye János Gimnázium három tanulója is a résztvevők között volt. Ezen a nyelvi versenyen a
járási alap- és középiskolák, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok legtehetségesebb németes diákjai mérték össze
tudásukat, adottságaikat különböző kategóriákban.
Nagy sikerélményben volt legjobb, aki igényes német
részük a selyés diákoknak és nyelvtudásával győzte meg
felkészítő tanáraiknak egya- a zsűrit. A 2B kategória első
ránt. Mindhárom indulónk helyezettje, egyben iskolánk
ugyanis az első helyen vég- legjobb németese, Elek Fanzett, és ezáltal bejutott a ke- ni Mária (IV. D) biztos tudásrületi német versenyre.
sal és tapasztalattal indul a
Az 1A kategória győztese „Aki nem ismer idegen nyelveket,
Kovarčík Beá- mit sem tud a magáéról.”
ta, a „sekundó”
J. W. Goethe
(II. N) osztály
tanulója, aki első versenyta- kerületi olimpián. A Nyitrán
pasztalatait a tavalyi évben megrendezésre kerülő megszerezte. A 2A kategóriá- mérettetésen, a 2C kategóriban a már rutinos verseny- ában szintén versenyezni fog
zőnek számító Kovarčík Bartalos Angelika (III. B), s
Sára „kvintós” (V. N) lett a így összesen négyen indul-

XVII. Vámbéry Nyelvi Verseny

A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium tizenhetedik alkalommal rendezte meg a magyar tannyelvű gimnáziumok közötti magas színvonalú nyelvi versenyt.
A zsűritagok értékelése alapján
diákjaink kiemelkedő nyelvtudásról tettek bizonyságot és értékes jutalmakkal, illetve a
hagyományoknak megfelelően, az első
helyezettek
vándorserleggel térhettek
haza.
A XVII. Vámbéry Nyelvi
Verseny legsikeresebb diákjai az „A” és a
„B” kategóriában ismét a „selyések” voltak:
Német „A” kategória:
1. Kovarčík Sára – Selye Já-

nos

Gimnázium, Komárom
Német „B” kategória:
1. Bartalos Angelika – Selye

János Gimnázium, Komárom
Gratulálunk!
Szénássy Edit, némettanár

A csalók
köztünk vannak!

Többségükben az emberi jóindulatra, humanitárius érzésre alapozva használják ki az emberek jóhiszeműségét. Számtalanszor
megírtuk már, figyelmeztetett rá a tévé, hogy a jóindulatunkkal
visszaélő csalók leggyakoribb trükkje az, amikor balesetre, operációra hivatkozva idős embereket keresnek meg azzal, hogy
gyermeküknek, unokájuknak azonnal nagyobb összegű pénzre
van szüksége. Ilyenkor elegendő lenne felhívni az említett rokont és megbizonyosodni arról, valóban kell-e a segítség.
A minap elgondolkodtam azon, azt, hogy rendes ember csak
hogy így, közelebb a hetvenhez, ennyit adhat, centeket nem. Az
mint a fiatalsághoz, nem is tud- elismervény fejlécén ott szeretam arról, hogy valójában egy pelt egy logó is, mintegy igacsodadoktor lakozik bennem. zolva, hogy mennyire hivatalos
A Rákóczi utcai patikánál vá- is az irat, viszont annak ellenérakoztam, amikor az autómhoz re, hogy látható volt rajta egy
lépett egy fiatal lány, kezében mankó is, nemhogy a siketek
iratokkal és a süketnémák jel- és némák egyesületének jelzébeszédével elmutogatta, hogy sére nem hasonlított, de még a
nem hall, nem beszél, majd mozgássérültek egyesületének
elém tartott egy hivatalosnak emblémájára sem. Ráadásul
tűnő okiratot, amelyen ott állt az előre nyomtatott szöveg
a felkérés, hogy adakozzak a minden egyes sora hemzsegett
siketek és némák szervezete ja- a helyesírási hibáktól. Miután
vára. A nyomtatványon ugyan- egyértelmű volt, hogy csalóazon kézírással már szerepel- val állok szemben, szlovákul
tek nevek, mellettük 5, 10, sőt és magyarul is felkértem, hogy
20 eurós tételek, előre jelezve mutassa a személyi igazolványát. És akkor megtörtént a
csoda: a nő megszólalt! Igaz,
románul, s minden valószínűség szerint nem éppen dicsérő kifejezéseket használt
felmenőimmel kapcsolatosan,
A tűzoltók az elmúlt két majd kitépve kezemből az panapban számos esetben sé- pírokat, káromkodva szaladt a
gédkeztek az Állami Állat- bérházak közé. Alig fél órával
egészségügyi és Élelmiszer- később a hölgyemény az egyik
felügyeleti Hatóságnak a bevásárlóközpont előtt két,
nagy valószínűség szerint eléggé jellegzetes arcszínű férmadárinfluenzával fertő- fival tárgyalt, akik azután bezött, vízbe fagyott hattyú- ültek az RO jelzésű kocsijukba,
tetemek összegyűjtésében. miközben az időközben némaPénteken a komáromi tűz- ságából kigyógyult nő indult
oltók a kavai bányatóból áldozatokat keresni.
11 tetemet gyűjtöttek össze, Megsértődtem. Kigyógyítotmelyeket a zsolnai labora- tam a némaságból és még csak
tóriumba szállítottak.
meg sem köszöni?!

Begyűjtötték
a vízbe fagyott
hattyúkat

A képen (balról): Elek Fanni Mária, Kovarčík Sára,
Szénássy Edit tanárnő és Kovarčík Beáta
hatnak a Selye János Gimnázium képviseletében.
A tanulók versenyfeladatok
megoldásával, némettanára-

ik, Szénássy Edit és Fekete
Judit segítségével fejlesztették képességeiket.
-szé-

Segítsünk Szofikának!

A napokban a Facebook közösségi hálón figyeltünk fel rá, hogy
egy elkeseredett édesanya arról számolt be, 3 és fél éves kislányánál az orvosok leukémiát állapítottak meg. A komáromi
Gelle Szofikáról van szó,
aki a Víz utcai Tulipán Óvoda ovisa. Édesanyja, Gelle
Elvíra beszámolói szerint
egy megfázásos betegség
tünetei miatt vitték orvoshoz
a kislányt, majd a vérvétel
szembesültek a kegyetlen
diagnózissal, hogy a kicsi
Szofi leukémiás. Jelenleg a
pozsonyi kramárei kórházban kezelik.
A hírre a kis Szofikáért hatalmas összefogás indult
a közösségi hálón. Sokan
kupakgyűjtést szerveznek,
amelyhez szerkesztőségünk
is csatlakozott, de vannak,
akik pénzadományt szeretnének küldeni a kislány gyógyítására. A pénzt az édesanya
bankszámlájára lehet továbbítani:
IBAN SK9009000000005020288673 – Elvira Gelle.
Bővebb tájékoztatás a 0917 109 791-es telefonszámon.

A szakadék enyhítése a cél

Hiteles, nyilvános, a sajtóban megjelent információkra alapozva közölte az Oxfam ügynökség, rosban. E változás szigora alól
hogy 2016 végére a világ nyolc leggazdagabb emberének összesített vagyona maghaladja a vilá- kapjanak kivételt a nyugdíjasok
gon élők szegényebbik felének összesített vagyonát. Nem hiszem, hogy akad a Földön olyan ép- (teljesen más körülmények köeszű ember, aki ezt helyesli, követendő példának tekinti. Még az érintettek sem, hiszen tíz–húsz zött, a régi rendszerben építetéve ők sem gondolhatták, hogy cégfelvásárlásaik, bekebelezéseik – szaknyelven szólva a tőke ték fel a mára már helyenként
koncentrációja – évek múlva ilyen mély szakadékot képez majd az egyes társadalmi csoportok vagyont érő házukat) és, akik
között. A folyamat legrosszabb velejárója az egészséges, öntudatos, tettre kész középosztály szociális segélyen élnek. Eserohamos eltűnése szinte az egész világon.
tükben az örökösödési eljárásMindez a gyorsan terjedő globalizáció ségek enyhítése céljából az MKP 2016-os
nál lehetne magasabb adót kiróegyik leglátványosabb következménye. választási programjában három olyan in- ni. Viszont a produktív korban levő, kereső
A Davosban zajló Világgazdasági Fórum tézkedést javasolt, amelyek a táguló, sza- emberek vállaljanak a mainál jóval magaegyik fő témaköre a társadalmi csoportok kadéknyi különbségek enyhítésabb közteherviselést,
életszínvonala között tátongó szakadék, a sét célozták. Nem vagyunk új
ha luxusértékű ingatlan
vagyoni különbségek enyhítésének szük- adónemek bevezetésének hívei.
tulajdonosai. Harmaségessége, és a megoldási javaslatok gya- Azonban a személyi jövedelemdik javaslatunk volt az
korlati alkalmazása. Az Oxfam elemzése adó progresszivitását, lépcsőzeosztalék megadóztatása,
bizonyára befolyásolja majd a témában tességét javasoltuk elmélyíteni.
amelyet azóta a korelhangzó előadások tartalmát, legyenek a Mert valljuk: a mai társadalmi
mány is átvett…
felszólalók közt államfők, pénzügyminisz- környezetben a legalacsonyabb
Hasonlóképpen el leterek, oligarchák vagy vezérigazgatók. A bérért dolgozók megérdemlik,
hetne azon gondolkodhelyzet ugyanis tarthatatlanná vált. Ezt bi- hogy jövedelmi adókulcsuk ne
ni, milyen más luxuszonyítják a 2016-ban lezajlott választások 19 százalékos legyen, hanem 10
cikkekre lenne kiróható
is, amelyek helyenként a hagyományos százalékos. A másik oldalon, aki
a hozzáadottérték-adó
pártok jelentős meggyengülését, a mai kiemelt jövedelmet kap, annak
magasabb adókulcsa,
világrenddel szembeforduló pártok látvá- adókulcsa növekedjen, vállala másik oldalon pedig alacsony, mondjuk
nyos felfutását eredményezték. Az embe- jon magasabb közteherviselést, mert neki 5 százalékos adókulcs az alapszükségleti
rek már nem hisznek a meséknek, tényle- telik rá. A neoliberális maszlagot ma már cikkekre. Ha nem vezetnek be hasonló eszges változásért kiáltanak.
senki sem hiszi el, hogy az adókulcs azo- közöket, a társadalmi csoportok között kiE tekintetben vajon mi a helynos legyen mindenki számára (egyen- alakult szakadéknyi különbségek Szlovákizet Szlovákiában, tágabb
adó), mert a magasabb fizetésből így ában sem szűnnek meg, tovább mélyülnek.
értelemben Közép-Euróis magasabb összeget fizet be az És nem szűnik meg a középosztály rohamos
pában? Évről évre érzékelállamkasszába. Ez ugyan igaz, ám elsorvadása sem.
jük a néhány százalékos
Oxfam elemzése is igazolta, hogy A neoliberális gazdaságpolitika letűnőbgazdasági növekedést, ám
ez mennyire téves felfogás, Szlová- ben van. Itt az ideje, hogy megtegyük a
ez mit sem segít a középkia is tévúton járt 2004 óta.
kellő lépéseket Szlovákiában és a világon
osztály rohamos lerongyolódáA másik javaslatunk az volt, hogy az in- egyaránt. A félresiklott gazdaságpolitika
sán, a kis- és közepes vállalkozók
gatlanadó a jövőben sokkal inkább tükrözze következménye a társadalmi csoportok
helyzetének stagnálásán. Nem is beszélve az adott ingatlan értékét, mint ma. Az ingat- közt elmélyülő szakadéknyi vagyoni küazokról, akik munkavállalóként (a szlo- lanadó kiszabásánál mérvadó legyen az in- lönbség, és egyre több helyen a választók
vákiai árszinthez mérve) a minimálbérhez gatlan elhelyezkedése és piaci értéke egya- tiltakozó hozzáállása a hagyományos párközeli éhbérért dolgoznak, gyakran három ránt. Hiszen egy, a hatvanas években épült tok programja iránt.
műszakban,vagy szociális segélyen ten- sátortetős 10x10 méteres családi ház értéke
Farkas Iván,
gődnek. A szakadéknyi társadalmi különb- teljesen más Losonc határában, mint a főváaz MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Felvidéki önkénteseket is várnak a Bátor Táborba

A Bátor Tábor nyári turnusaiba idén is várják a határon túli
önkéntesek jelentkezését. A turnusokba a magyar táborozók
mellett rendszeresen fogadnak Szlovákiából, Csehországból
és Lengyelországból is gyermekeket. A táborlakók mellé várják február 12-ig az adott nyelvet beszélő önkéntesek jelentkezését.
– A felvidéki magyarokkal a képzést követően válnak ténynagyon jó kapcsolatunk van. leges önkéntessé a nyári táboSokan jelentkeznek önkéntes- rokban.
ként a nemzetközi táborainkba A jelentkező önkénteseknek az
– tájékoztatta olvasóinkat Vi- angol, a lengyel, a szlovák vagy
gyikán György, a Bátor Tábor a cseh nyelvek közül egy nyelv
nemzetközi önkéntes-koordi- ismerete kötelező. Az angol
nátora. Hozzátette, a táborban vagy magyar nyelv ismerete is
különböző feladatköröket lát- kötelező, ezért javallott, hogy
nak el az önkéntesek, az úgy- a jelentkezők magyarul vagy
nevezett cimborák. A nemzet- angolul beszéljenek, emellett a
közi táborban a tolmácsolást szlovák, a cseh és a lengyel nyelvégző cimborák mellett többek vek ismerete is nagyban segíti a
között kísérő cimborák, játszós szervezők munkáját.
cimborák és házi cimborák is Vigyikán György elárulta azt is,
hogy a Felvidékről átlagosan 25segítik a táborlakók életét.
– Az összes feladatkörre most 30 önkéntes vesz részt a nyári
lehet jelentkezni. A pályázó a je- táborokban. Többségük visszalentkezés során adja meg, mely járó. Ugyanakkor minden évben
feladatkör érdekli őt a leginkább vannak új önkéntesek is, akik a
– folytatta az önkéntes-koordi- visszajárók ajánlására, illetve
nátor. Február 12-ig várják az egyéb információs csatornán
önkéntesek jelentkezését. Az keresztül értesülnek a lehetőséalkalmassági interjút, valamint gekről.

A Bátor Tábor nyári táboraiban két nemzetközi turnust
szerveznek. Július 13. és 22.
között angol munkanyelvű,
augusztus 10. és 19. között
pedig magyar munkanyelvű
turnus valósul meg. Ebben
a turnusban a táborokban a
program magyar, illetve angol
nyelven zajlik. Az önkéntesek
itt folytatják a tolmácsolást a
táborlakók anyanyelvére.
A 2001-ben létrehozott Bátor Tábor nyári táboraiban
komplex terápiás üdülési
programokat kínál daganatos

betegségben szenvedő, cukorbeteg, továbbá krónikus
ízületi gyulladással (JIA),
valamint hemofíliával kezelt
gyermekek és kamaszok részére.
A Hatvanban található táborhelyen a táborlakók különböző programokon vehetnek
részt, melyek során újra felfedezhetik
képességeiket,
önfeledten játszhatnak társaikkal és az önkéntesekkel.
Mindezt egy teljesen biztonságos, bizalommal és vidámsággal teli környezetben.
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Növényvédelem

Téves következtetés...

Természetes permetlevek
és növénytársítások kertből, mezőről

Olvasóink közül többen is érdeklődtek arról, miként oldható meg, ha háztáji kertjükben
szeretnének minél kevesebb
vegyszert, vagy tápszert alkalmazni. A növekedési időszakban számos zöldség, gyümölcs
és virág meghálálja, ha néha
kap egy kis doppingszert, és az
is igaz, hogy hatásos permetlé
„hazai termésből” is készíthető.
Elsősorban a megelőzésben
vesszük hasznukat, de akkor is
érdemes kipróbálni a következő természetes permetleveket,
ha már megjelentek a levéltetvek, gombák növényeinken.
Már csak azért is, mert az alapanyagok ingyen rendelkezésünkre állnak. Igaz, ezekben a
napokban még a tél uralkodik,
de nem árt elméletben is felkészülni a nyárra, növényeink
védelmére. A tapasztalatok
szerint a házilag készített növényvédő szerekhez az esővíz
a legjobb, ám ennek hiányában
a közönséges csapvíz is megfelelő, ha néhány napig napos
helyen állni hagyjuk.
Csalánlé
Főként levéltetvek ellen hatásos, ám növényeink tövét
akkor is locsolhatjuk vele, ha
éppen semmiféle kártevő nem
telepedett meg rajtuk, hiszen
a csalán magas vitamin- és
ásványianyag-tartalma miatt
általános erősítő szerként is
működik.
A permetszerhez 1 kg felaprított friss zöld csalánt felöntünk
tíz liter vízzel, és 36-48 órai
állás után higítatlanul permetezünk vele. Ha tovább hagyjuk
a vízben a csalánt, megerjed,
ami egyáltalán nem baj, ezután
is felhasználható.
Ebben az esetben naponta keverjük meg, hogy a bomlási
folyamathoz sok oxigént kapjon. 10-14 napi erjesztés után
10-szeres hígításban használható.
A legfontosabb: a csalán erjedéskor iszonyatosan büdös,

emiatt már az elején adjunk
hozzá macskagyökér-kivonatot, vagy kőport (a zeolit kertészetekben kapható természetes
anyag).
Később is lefedve tartsuk átható szaga miatt. A lé hetekig
megtartja hatását, ősszel pedig
a megmaradt csalániszapot ráönthetjük a komposztra.
Egy másik levéltetvek elleni
természetes szer: fél liter víz,
2 evőkanál cukor, 2 evőkanál
ecet, 2 evőkanál mosogatószer.
Levéltetvek ellen ajánlott még:
a csalánt és a rebarbarát 8 napig áztassuk, naponta keverjük
meg, és hígítás nélkül permetezzük ki.
Gomba ellen: három maréknyi
apróra vágott csalángyökeret
leforrázunk két liter vízzel,
12-24 órán át állni hagyjuk,
ezután ötszörösére higítva permetezzük.
Kitűnő még a levéltetvek elpusztítására a timsókeverék.
Timsókeverék elkészítése: 5
liter vízben 50 g timsót feloldunk, és ezzel az oldattal permetezzük le a fákat, bokrokat,
szobanövényeket.
Zsurlófőzet
A gombafertőzésre hajlamos
növényeket, például a paradicsomot, az epret és a rózsákat
megelőzésképpen zsurlófőzettel permetezzük.
Erősen párás, nedves napokon,
amikor fennáll a gombásodás
veszélye, mindenképpen permetezzünk vele (közvetlenül a
növényre és a talajra is).
Készítése egyszerű: 30 dkg
zsurlót 5 liter vízben egy órán
keresztül főzzünk kis lángon,
majd ötszörösére hígítjuk, lehűtjük és már használhatjuk is.
Reggel a leghatásosabb, a tapasztaltabb biogazdák szerint
kéthetente érdemes megismételni a permetezést. Az egreseknél gyakran fellép a lisztharmatfertőzés. Ilyenkor is
segít egy zsúrlótea-permetezés.
A zsurló nem az a tipikus kerti
növény, így érdemes kirándu-

lások alkalmával begyűjteni.
Ha viszünk magunkkal egy
növényhatározót vagy az internetről letöltött fotót, biztosan
rátalálunk, a mezei zsurlót különös levelei miatt nehéz ös�szetéveszteni más növénnyel.
Kamillalé
Elkészítése: Két marék kamillavirágot másfél liter vízben
fél napig áztatunk, majd leszűrjük és ötszörös hígításban
permetezünk (locsolókannával
is mehet a növényekre).
A tapasztalatok szerint a zöld
levéltetveket riasztja.
Pitypanglé
A pitypangból készült permetlé növekedésserkentő a legtöbb növényre. A szerhez körülbelül 2 kg friss levélre van
szükség, melyet tíz liter vízben
két hétig erjesztünk, naponta
kevergetve. Ötszörös hígításban tavasszal és ősszel a talajra
és a növényekre permetezzük.
Tormalé
A káposztafélék gyökérgolyva-fertőzését a torma trágyalé
akadályozza meg. A torma a
monília ellen is véd.
Tormalé készítése: a tormaleveleket leforrázzuk, és kevergetve áztatjuk 15 percig. Ezt
a levet négyszeresére hígítjuk,
és 7-10 naponként permetezzünk vele. A tormát fák köré is
ültethetjük. Fontos, hogy a moníliával fertőzött terméseket és
lemetszett gallyakat is szedjük
fel a földről és égessük el.
A málnának folyékony trágyaként kitűnő a bodzából, zsúrlóból és varádicsból erjesztett
és hígított trágyalé. Először alkalmazzuk rügypattanás után,
majd amikor már letermett.
Ezzel gondoskodhatunk a következő évi bőséges termésről.
A csigák ellen hatásos szer a
begónialé: egy marék begóniahajtást áztassunk egy napig 10
liter vízben. Permetezzük be
ezzel a lével azokat a növényeket, melyeket éjszaka csigák
látogatnak.
(Folytatjuk)
-la-

Webáruházunk

(www.loxdarceky.sk)
órák és ékszerek forgalmazásával foglalkozik.

Lepje meg szeretteit vagy saját
magát különböző ékszerekkel,
órákkal, mert ön megérdemli!
Látogasson el weboldalunkra
www.loxdarceky.sk.
Folyamatosan bővülő árukészlettel,
elérhető áron állunk
kedves vásárlóink rendelkezésére!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Hajlamos rá, hogy bármilyen apróságból gondot csináljon. Gondolja csak végig, mit
okoz egy ilyen panaszáradat, kiben milyen érzést kelt és mennyi
energiáját elveszi feleslegesen ahelyett, hogy azonnal a megoldást tudná keresni. Legyen éberebb, vegye észre ezt a viselkedésmintát!
HALAK (február 21. – március 20.) Szívesen rendelkezik mások
idejével, különösen azokét szereti beosztani, akikkel vagy akivel
együtt él. Ne akarja megmondani, ki, mikor, mit csináljon, mert
ezzel csak ellenkezést vált ki. Tisztelje meg annyival a másikat,
hogy megadja neki a szabad választás lehetőségét és máris kön�nyebben alkalmazkodnak majd egymáshoz.
KOS (március 21 – április 20.) A konfliktusok önmagukban
nem jelentik azt, hogy ki kellene lépnie egy kapcsolatból, hiszen ez sokkal inkább annak a jele, hogy képesek felismerni, ha
valamilyen problémájuk van és beszélnek róla. Az már elgondolkodtatóbb, ha nem találják a közös nevezőt és nem tudnak
megegyezni.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha csak egy mód van rá, induljon
útnak, menjen a családdal kirándulni! Ezzel minden bizonnyal
örömet szerez mindenkinek, főként mert újra lehetőségük lesz
igazán együtt lenni, hiszen az utóbbi időben sem fizikailag, sem
érzelmileg nem voltak közel egymáshoz.

Az elmúlt havi szerencsés megfejtő Zahorcsek Zoltán perbetei olvasónk, aki
nyereményét postán kapja meg.
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

Az oroszlán kihirdeti az állatok között, hogy
annak adja az állatok királya címet, aki leugrik egy nagyon magas hegyről úgy, hogy
semmi baja nem lesz. Az állatok nézegetik a
hegyet, azt mondják hogy ezt lehetetlenség túlélni. Egyszercsak egy hatalmas nagy puffanás,
majd feláll a medve és porolja magát. Megszólal az oroszlán:
– Ez nem volt semmi medve! Az alku az alku,
viheted a koronámat!
– Jó, rendben, csak előbb visszamegyek a
hegyre és jól pofán vágom azt, aki lelökött!
Biológiaórán a szórakozott tanár mondja a
gyerekeknek:
– A mai óránk anyaga egy béka felboncolása
lesz. Hoztam is egyet magammal.
Ezzel benyúl a köpenye zsebébe, elővesz egy
zacskót, a zacskóból egy sonkásszendvics
csúszik ki.
Mire a tanár tűnődve:
– Pedig határozottan emlékszem, hogy megettem a tízóraimat!
– Hívja a mentőket, Jean!
– Mi baj, uram?
– Elütötte az óra az éjfélt.

Forgalommal szemben hajt be késő éjszaka egy
kocsi az egyirányú utcába. A rendőr észreveszi és
megállítja. Éppen kezdené a mondókáját, mikor észreveszi, hogy az ülésen a saját főkapitánya foglal
helyet. A rendőr tiszteleg, majd így szól:
– Mit szól hozzá főkapitány úr? Már megint rosszul
rakták ki ezeket a hülye táblákat!
– Miért nem helyes dolog a házasság előtti szex?
– Mert könnyen lekésheted miatta az esküvőd.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Félő, hogy újból hatalmába
keríti a vásárlási őrület. Képtelen határt szabni a költekezésnek
és ehhez most jó ürügyet szolgáltatnak a szezonvégi kiárusítások. Nem feltétlenül kell azonnal lecserélnie teljes ruhatárát,
elsőként találja meg, milyen stílus és milyen fazonok állnak jól
önnek.
RÁK (június 22. – július 22.) Vigye keresztül akaratát még akkor
is, ha erőszakosnak tartják emiatt vagy veszít a népszerűségéből.
Legyen egy kicsit önzőbb, mert senkinek sem jó, ha csak magára
kényszerít egy szerepet, de valójában valami egészen másra vágyik. Csak akkor kaphatja meg, amit szeretne, ha őszinte és kiáll
az igazáért. Túlzásba azonban ne essen, mert esetleg barátai is
megijedhetnek személyisége gyors változása miatt.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ne akarjon állandóan
bűnbak vagy mártír lenni, ne vállalja olyan dolgokért a felelősséget, amiről nem tehet. Vigyázzon jobban az egészségére! Hasznos
lenne a mai napon mellőzni a túlzott alkoholfogyasztást, és ha
teheti, inkább valamilyen hús nélküli ételt válasszon.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne próbálja meg elkerülni a partnerével esedékes beszélgetést, mert a folyamatosan
elfojtott frusztráció felgyülemlik és a bolhából végül elefánt lesz.
Igyekezzen világosan megfogalmazni, hogy mi is bántja és mire
lenne szüksége, csak így találhatnak mindenkinek jó, megfelelő
megoldást.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Megvannak a módszerei arra, hogyan hívja fel magára azok figyelmét, akiket meg
szeretne hódítani. Ezek most is működnek, kiválasztottja máris
észrevette önt és azon töri a fejét, hogyan tudna közelebb kerülni
önhöz. Ha ügyesen lavíroz a lélek tengerén, erotikus kisugárzásának nehéz ellenállni!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne utazzon, és ne vágjon bele nagyobb volumenű üzleti tranzakcióba, ez a hét ugyanis
nem alkalmas ilyesmire. Várjon néhány napot és inkább kockázat nélkül tegye meg ugyanazt, sőt az előrejelzések szerint az
időjárás is kedvezőbbre fordul. Családi körben számíthat egy
váratlan, pozitív fordulatra, ami sokaknak megkönnyebbülést
hoz.
NYILAS (november 23. – december 21.) Azt gondolja, hogy
olyan fantasztikus az ötlet, amit kiagyalt, hogy valami biztosan
nem stimmel vele. A siker titka az, hogy azonnal cselekednie
kell ötletei sugallata alapján, amint azok kikristályosodnak önben. Belső megérzései és intuíciója kiválóan működik, hagyatkozzon rá!
BAK (december 22. – január 20.) Ne érezze magát tökéletlennek partner híján. Vannak olyan időszakok az ember életében,
amikor inkább befelé fordul, önmagával foglalkozik, és ez nem
éppen kedvező egy párkapcsolat elindításához. Ezt az időt arra
használja, amire való és ne meneküljön el előle!
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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.

REKONŠTRUKCIA
BYTOV!
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
TEL:
0905 450 570,
0948 622 051.

Autóbiztosítás
megvárásra,
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575

Eladó búza
és hízódisznó
(1,40 euró/kg)
félbevágva is.

Tel.: 0915 343 546.

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 28-tól február 3-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, 12.35
Tarzan (amer.), 13.40 Gyilkos sorok (amer.), 14.45
Columbo (amer.), 16.50
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 Mindenki szereti a bálnákat
(amer.-angol), 21.20 A beavatott (amer.), 0.15 A mostohaapa (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 12.15
Sz uper vi ha r 2 (amer.),
15.55 Eg yedül nem meg y
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.15
102
k isk ut ya
(amer.),
21.20 Tisz t ítót ű z (amer.),
23.15 Véres igazság (amer.)

RTL II

9.00 A török konyha titkai,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
13.00 Magánürügy (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
18.00 A szállító (amer.),
19.00 Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Végjáték
(amer.), 22.10 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

12.05 A z én k is szörnyem, 13.05 Sherlock, a
jak, 14.15 Pom-Pom meséi, 14.55 Nils Holgersson csodálatos ut azása a
vadludak kal, 17.00 Mickey egér játszótere, 19.15
Gondos bocsok, 20.10
Elcserélt lányok (amer.),
21.00 Én vag yok it t, 22.35
M R 2 A k usz ti k

Duna tv

12 . 50 Í z ő r z ő k , 13. 2 5 A
v i l á gö r ö k s é g
kincsei,
13.45 Sz e r el m e s f öld r ajz , 14.45 D ol l á r p a p a
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z t
r o a n g y a l ,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 A
DA L 2 017, 2 2 .15 C h a r l ie
W i l s o n h á b o r úja (a m e r.),
0.0 0 Já t s z d új r a , S a m!
(a m e r.)

Duna World

11.35 A leá ny vá r i boszork á ny (mag ya r), 14.15 Tő kécz k i és Ta k a ró, 14.45
Ha ng v illa , 15.15 Új idők ,
új d alai, 15.45 Hog y
volt?, 17.40 Csalá d-bar át , 19.30 A DA L 2017,
21.40 A Bag i Na csa Show,
22.40 Mu n k aüg yek , 23.10
O per a Café

Pozsony 1

10.30 Robin Hood, 12.35
Egy lépés a mennyország, 14.35 Anya, segíts!
(olasz), 16.20 Szlovákia,
szeretlek!, 17.55 Úttalan
utakon, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.25 Éneklő föld (szlovák), 23.00 Anya, segíts!
(olasz)

Pozsony 2

11.35 Tudományos magazin, 12.45 Kapura, 14.00
Műkorcsolya – EB 2017,
17.05
Színészlegendák,
18.30 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.00 Műkorcsolya – EB 2017, 22.10
Kártyavár (angol), 23.05
Kártyavár 2 (angol), 23.55
Szlovákia
legnagyobb
bűnesetei

Markíza tv

7.05 Scooby Doo hol
vagy? (amer.), 11.20 Nicsak, ki beszél! 2 (amer.),
12.55 Apádra ütök (amer.),
15.15 Har r y Potter és az
azkabani fogoly (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Kellékfeleség (amer.), 23.00 R ED 2
(amer.), 1.20 Never Let Go
(amer.)

JOJ TV

8.15 Donald kacsa (amer.),
9.05 A Simpson család,
10.00 Ninja Faktor, 11.00
Dr. Dolittle 5 (amer.), 12.40
Kincsvadászok
(amer.),
14.45 Anderssonék a hegyekben (svéd), 16.50 Az
első nyaralásom, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Kincsvadászok
(amer.),
22.45 A mélység (amer.),
0.40 A bérgyilkos bosszúja
(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, 9.10 Me sék , 10.30 Tű sa rok , 12.40
Falforgatók , 13.15 A Miller család (a mer.), 13.45
Ta r za n
(a mer.),
14.45
Gy il kos sorok (a mer.),
15.50 Ébredő sötétség
(a mer.), 18.0 0 Tények ,
18.55 A z utolsó lég hajlító
3 (a mer.) 21.05 A z el nök
vég veszélyben (mag ya r),
23.55 Cool Tú ra 2 (a mer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.00 A
Muzsika TV bemutatja,
13.40 Házon kívül, 14.10
Dallas (amer.), 15.15 Viharzóna
(amer.-német),
18.00 Híradó, 18.50 Kiütés
(amer.), 21.10 A sötét lovag
felemelkedése
(amer.-angol), 1.00 Bérgyilkos a világ ellen (amer.)

RTL II

9.55 Szívrablók (amer.),
12.00 Segítség, bajban vagyok!, 17.00 A hang ereje (angol-amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Last Vegas
(amer.), 22.05 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.05
Last Vegas (amer.)

M2

13.05 Sherlock , a ja k ,
14.16 Pom-Pom meséi,
15.25 I rá ny Ok ido!, 15.55
Pi roska és a fa rkas, 17.0 0
Mickey egér játszótere,
17.50 A g u m i maci k , 19.15
Gondos bocsok , 20.10
Elcserélt lá nyok (a mer.),
21.05 Bel A m i (a ngolf ra ncia- olasz),
23.05
Don key Xote (mag ya r),
23.35 Gy il kosság (a mer.),
0.40 Eu rope i n Concer t

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
13.20 Doc Ma r t i n olajra
lép (a ngol), 14.40 Valahol Eu rópába n (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 K á r t yavá r
(a mer.), 22.0 0 Li k v id álva (a mer.-ka nad ai), 23.50
A nag y Gatsby (a mer.)

Duna World

10.50 A DA L , 13.20 Nag yok , 13.55 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 r t ék , 16.30
Szét sza k a dt
Mag ya rország, 17.25 Csalá d-ba r át ,
19.0 0 Ö t kont i nen s, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.30 Te
t udt a d ez t?, 22.30 Bábel
– Hesnával a v ilág, 23.25
Ha ng v il la

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
13.35 Poirot (angol), 15.15
A démonok hang ja (szlovák), 17.00 Sen ki sem tökéletes, 18.15 A konyhám
titka, 19.00 Hírek, 20.25
K ristályszár ny, 22.25 Zongoralecke (ausztrál), 0.20
Poirot (angol)

Pozsony 2

14.30 Műkorcsolya – EB
2017, 15.45 Jégkorong,
19.30 Mesék, 20.00 Híradó, 20.10 Hábor ú és béke
(angol), 21.45 Jeanne d'
Arc (szlovák), 23.05 Műkorcsolya – EB 2017

Markíza tv

8.40 Harry Potter és az
azkabani fogoly (amer.),
11.45 Babovřesky 3 (cseh),
13.50 Chart Show, 15.55 Jó
tudni!, 17.50 Felvég, alvég,
19.00 Híradó, 20.30 Feledés (amer.), 23.05 Életrehalálra (amer.), 1.45 RED
2 (amer.)

JOJ TV

10.55 Ikrek, 11.50 Inkognitó, 13.00 Born to Race
(amer.), 15.05 Diszkótörténet (cseh), 17.00 Főzzünk!, 17.50 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Hetedik mennyország, 23.00 Bikinis bombázók bevetésen (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 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az
50 milliós játszma, 20.40 A
szultána (török), 21.15 Piszkos pénz (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
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 20.40 A szultána (török), 21.15 Kőbunkó
(amer.), 23.25 Sherlock és
Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 Szívek doktora
(amer.), 15.05 A kis menyasszony (indiai), 16.10 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 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 Szívek doktora
(amer.), 15.05 A kis menyasszony (indiai), 16.10 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

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Nyomtalanul (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

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 Az élet csajos oldala (amer.), 17.35 A konyhafőnök, 18.35 Segítség, bajban
vagyok!, 20.30 Showder Klub,
22.00 Showder Klub, 23.00
Barátok közt

11.45 Vuk, 12.55 Geronimo
Stilton, 14.05 Kaja-kalandok,
15.25 Lucas és Emily, 16.20
Peppa malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Tappancs,
a mesterdetektív (német),
0.20 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

13.15 Pin kód, 14.05 Kajakalandok, 15.00 Caillou,
15.25 Lucas és Emily, 16.10
Traktor Tom, 16.20 Peppa
malac, 17.55 Rosie világa,
20.10 Egyszer volt, hol nem
volt? (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Tappancs,
a mesterdetektív (német),
0.25 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

M2

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.35
Jamie 15 perces kajái,
12.50 Colu mbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem (német), 15.30 Elfeledet 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.), 22.15
Alpesi nyomozók (osz trák), 23.05 Fen nsí kok csavargója (amer.)

Duna World

11.30 A láp virága (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15
Öt kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.05 Roma magazin, 16.05 Duna anzix,
16.25 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
Kislány a küszöbön 2 (német), 22.20 Riporterek,
22.50 A mentőautó (cseh),
23.45 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 13.30 Úttalan utakon, 15.00 Az én hét
csodám, 15.30 Nemzetiségi
magazin, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumf ilm, 22.30 A patkánykirály (amer.)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.05
Szerencsekerék,
13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Felvég, alvég, 21.50
Férj egy órára (cseh), 0.00
Agyő, nagy Ő! (amer.)

JOJ TV

9.50 Rendőrök akcióban, 10.50
Az örökség (amer.), 12.00
Hírek, 12.30 Topsztár, 12.55
Elveszett lelkek, 13.55 Tru
Calling 3 (amer.), 14.50 Rendőrök akcióban, 15.55 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.20
Fejünk felett a világ (cseh),
0.30 A titkosügynök (amer.)

M2

Duna tv

12.50 Columbo (amer.), 14.40
Ötcsillagos szerelem (német), 15.30 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 Helyet az ifjúságnak!
(magyar), 13.40 Hazajáró,
15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.25 Hogy volt?, 17.20
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 19.55 Cirkuszfesztivál, 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, 22.05 Foster doktornő
(angol), 23.00 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

14.35 A rendelő, 15.00 Az én
hét csodám, 19.00 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.05 Az iraki
háború, 21.05 Dokumentumfilm, 22.30 Talkshow, 23.40
Szavak, amelyek megváltoztatták a világot

Markíza tv

10.05 Családi történetek,
12.05 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, 22.40 Családi
történetek, 23.40 Két és fél
férfi, 0.35 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.50 Örökség, 12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek,
13.34 Tru Calling (amer.),
15.55 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Az
első nyaralásom, 21.45 Az
ördög nem alszik, 0.10 A titkosügynök (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
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 20.45 A szultána
(török), 21.20 Hippi túra
(amer.), 23.30 A törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 Tövismadarak
(amer.), 15.05 A kis menyasszony (indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Szulejmán (török), 22.35 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Gordon Ramsey, a konyha
ördöge, 17.05 Az élet csajos
oldala (amer.), 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 Ígéret
földje (amer.)

M2

14.05 Kaja-kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 15.00 Caillou,
15.25 Lucas és Emily, 16.20
Peppa malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Egyszer volt, hol nem
volt (német), 21.00 Én vagyok
itt!, 22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Szerelem
és vérbosszú (olasz)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerlem
(német), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 17.10 Ridikül, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.26 A
fehér királyné (angol), 23.10
Fehér leander (amer.-német),
1.20 Öltések közt az idő
(spanyol)

Duna World

11.40 Gyimesi vadvirág (magyar), 13.20 Magyar gazda,
13.40 Noé és barátai, 15.00
Nemzetiségi műsorok, 16.05
Duna anzix, 16.25 Hogy
volt?, 19.00 Kívánságkosár,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 2.20 Gyimesi
vadvirág (magyar)

Pozsony 1

10.00 Rendőrségi ügyosztály, 12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.40 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 17.00 A remény öble
(kanadai), 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 A félszemű (amer.),
22.10 Paolo Borselino: 57
nap (olasz), 23.50 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

11.55 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 Mentsétek meg az
élelmiszer t!, 22.30 Művészetek, 23.25 Két nap New
Yorkban (amer.)

Markíza tv

10.05 Családi tör ténetek, 12.00 Szerencsekerék, 13.00 A ment alist a
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.00 Hí rek, 17.25
Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Hí radó, 20.30
Char t Show, 22.35 A kabalapasi (amer.-kanadai),
0.40 NCIS (amer.), 1.35 A
ment alist a (amer.)

JOJ TV

10.50 Az örökség, 12.35
Topsztár, 13.15 Elveszett
lelkek, 13.55 Tru Calling
(amer.), 15.55 Találd ki a
koromat!, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K r imi, 19.30 Híradó, 20.35 Vakáció, 21.40
Viszlát,
nagyi!
(szlovák), 23.30 Kettősügynök
(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 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a texasi kopó (amer.), 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 20.45 A szultána
(török), 21.20 Női szervek
(amer.), 23.55 NCIS: Los
Angeles (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Magán�nyomozók, 15.45 Ana három
arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Legdrágább az életed
(amer.), 0.30 A férjem védelmében (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 Tövismadarak
(amer.), 15.05 A kis menyasszony (indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 A mi kis falunk
(magyar), 22.25 Cobra 11
(német)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
14.00 Tövismadarak (amer.),
15.05 A kis menyasszony
(indiai), 16.10 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.), 22.30 Gyilkos elmék (amer.)

TV2

RTL Klub

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
Konyhafőnök junior, 18.35
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Pimaszú r átcuccol, 23.00 Barátok közt

M2

11.45 Vuk (magyar), 14.05
Kaja-kalandok, 15.25 Lucas
és Emily, 17.45 Milly, a kíváncsi, 18.10 Rosie világa,
20.10 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 21.00 Én vagyok itt!, 22.35 Tappancs,
a mesterdetektív (német),
0.20 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.30 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.15 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.05
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25
Maradj
talpon!,
20.25
Fábr y, 21.45 Mun kaügyek
(magyar), 22.20 Idétlen
időkig (amer.)

Duna World

11.35 Cseppben a tenger
(magyar), 13.20 Az én 56om, 13.40 Magyar krónika,
16.05 Duna anzix, 16.25
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 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 Vár az
élet (német), 21.45 Törvény
és rend, 23.15 Rendőrségi
ügyosztály (amer.), 0.10
Ágota

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 12.35
Az állatok élete, 13.25
Mentsétek meg az élelmiszer t, 15.00 Az én hét
csodám, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 16.50
Nemzetiségi hírek, 17.15
A világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 23.25 Rer ndőrség, 23.40 Az 5. ezred

Markíza tv

12.00 Szerencsekerék, 13.00 A
mentalista (amer.), 15.00 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

9.50 Rendőrök akcióban
(amer.), 10.50 Az örökség,
12.35 Topsztár, 12.55 Elveszett lelkek, 13.55 Tru
Calling (amer.), 14.50 Rendőrök akcióban, 15.55 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.35 Ikrek, 0.20 Kettősügynök (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

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

M2

11.25 Süsü, a sárkány, 12.55
Geronimo Stilton, 14.05 Kaja-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.),
14.35 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.25 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 Salamon király kincse (amer.),
22.10 Újra nyomoz a páros
(amer.)

Duna World

11.20 Karneválvégi éjszaka (magyar), 13.45 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, 14.00
Szlovák ízek, 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 Ser pico
(amer.)

Pozsony 2

11.55 Élő pa noráma , 13.20
Pá r i zsi tör ténetek , 14.25
FI FA maga zi n, 14.55 Te n isz , 19.20 Est i mese,
20.0 0 Hí rek , 20.10 A család , 20.40 Menek ülés a z
a ra ny vidékéről (szlová k),
21.35 Ö röm a z élet, 22.0 0
Polit i kai körök , 23.45 A z
ellenállás (a ngol)

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.05
Szerencsekerék,
13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Elit osztag (amer.),
23.05 Char t Show, 1.05
NCIS (amer.), 1.50 A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.50 Az örökség, 12.30
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek, 13.45 Tru Calling
(amer.), 14.45 Az ördög
nem alszik, 15.55 Találd
ki a koromat!, 17.00 Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 K r imi, 19.30
Híradó, 20.35 Nász-ajánlat (amer.), 23.10 Halálos csapda 3 (amer.), 1.50
Altit ude (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január
28-án
Károly, Karola
január
29-én
Adél
január
30-án
Martina
január
31-én
Marcella
február
1-jén Ignác
február
2-án
Karolina
február
3-án
Balázs
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Baruc Tibor és Némethová Kristina.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Černák Marian, Tánczos Hanna Zsófia, Kovács Mirella Hanna,
Kolláriková Viktória Alex, Gudor Benjamin, Papp
Zsombor és Varga Dániel Márk, az ógyallai Fialka Félix,
a dunamocsi Szabó Nimród, a vágsellyei Haász Teo, az ekeli Balan Ede, a naszvadi Kelemen Sebastian, a madari Döme
Zsolt, a szalkai Németh Erzsébet Magdolna, az udvardi Szabó
Adam és a gútai Kurucz Noel.

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Marosi Éva (91 éves), Kosár Vilma (89 éves) Gunda Ist
ván (71 éves), Bôrik Ondrej (71 éves), Kušnár Ján (62 éves),
Holderik Mária (72 éves), Fekete Imre mérnök (61 éves), Čavojský Pavol (84 éves), Giliková Judita (90 éves), Bencsics Tibor (82 éves) és Mgr. Pšenáková Alžbeta (75 éves) a gútai Keszeli István (70 éves), Földi Julianna (83 éves) a lakszakállasi
Varga Jenő (77 éves) és Beke Mária (80 éves), a nemesócsai
Herdics Lajos (58 éves) és Sánta Ferenc (89 éves), a nagykeszi
Kiss János (60 éves) és Árky Jenő (65 éves), a bogyai Füssy
Eszter (82 éves), az izsai Ružička Gizella (75 éves) és Bartalos
József (56 éves), a bátorkeszi Garai Tibor (60 éves), a szentpáli
Gőgh Ferenc (64 éves), a bajcsi Mogyorósi Ferenc (73 éves) és
Pallag Mária (75 éves), a kolozsnémai Góth Mária (78 éves),
a gelléri Kósa Julianna (87 éves), a csallóközaranyosi Szénásy
József (72 éves), a pati Varga László (80 éves), az ifjúságfalvai
Hacsik Judit (72 éves), a madari Salgóová Margita (75 éves)
és ifj. Pepes Horváth Teodor (50 éves) és a perbetei Benyó
Gizella (66 éves). Emléküket megőrizzük!
Márciustól hosszú távra bérbe adó
Véken
(Ógyalla mellett) 4-szobás családi ház
20-áras kerttel.

Tel.: 0902 555 731

A Dunatáj receptkönyvéből

Szaftos karaj

Hozzávalók:
80 dkg sertéskaraj
80 dkg burgonya
10 dkg zsír
5 dkg liszt
2,5 dkg vaj
2 db erőleveskocka
1 fej vöröshagyma
1 pohár tejföl
1 kávéskanál pirospaprika
só, bors
1 kávéskanál mustár
Elkészítése:
A megmosott, szárazra törölt húst szeletelés után kissé kiklopfoljuk, azután megsózzuk, bekenjük mustárral, és forró zsírban
mindkét oldalát szép pirosra sütjük.
A szeleteket félretesszük, és a zsiradékhoz adjuk az apróra vágott
vöröshagymát. Amikor kissé megfonnyadt, rászórjuk a lisztet,
megszórjuk pirospaprikával, felöntjük a leveskockából készült
kb. 2 dl levessel, és jól felforraljuk, majd rátesszük a húsokra.
Sóval, borssal ízesítjük, és még fél óráig pároljuk.
Hozzáadjuk a tejfölt, további 5 percig főzzük.
Közben a megfőtt burgonyát áttörjük, hozzáadjuk a vajat, elkeverjük, megszórjuk petrezselyemzölddel a burgonyát, pecsenyés
tálra rakjuk a szeleteket, és megöntözzük a mártással.
Mindenféle savanyúság illik hozzá.

Nagyi házi krémese
Hozzávalók:
25 dkg liszt
15 dkg margarin
1 tojássárgája
1 dl tejföl
1 evőkanál ecet
csipetnyi só
Krém:
4 csomag vaníliás pudingpor
10 tojás fehérje
25 dkg porcukor
1,2 liter 1,5 %-os tej, de vízzel is helyettesíthető

Elkészítés
A tészta alapanyagait összedolgozzuk, majd két egyforma
részre osztjuk. Folpackba csomagolva 1-2 órára hűtőbe tes�szük.
Egy közepes méretű tepsit (kb. 22x35 cm) előkészítünk. Az
egyik tésztát kinyújtjuk sütőpapíron, valamivel hosszabbra,
mint a tepsi, mert sütés közben kissé összeugrik.
A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A kinyújtott tésztát papírostól
átemeljük a tepsire, villával megszurkáljuk, majd kb. 10-15
perc alatt készre sütjük (akkor jó, ha kissé púposodik a teteje).
A másik tésztát is kinyújtjuk és megsütjük.
Azt a lapot, amelyik szebb, még langyosan négyzetekre vágjuk.
Körülbelül 2 dl tejben elkeverjük a pudingporokat és 10 dkg
cukrot. A maradék tejet felforrósítjuk, majd a pudingos tejet
hozzáadjuk, folyamatosan kevergetve sűrűre főzzük.
A tojásfehérjéket a maradék cukorral elkezdjük felverni, majd
vízgőz felett kemény habbá verjük. Kis adagokban a forró pudingos krémhez adjuk és elkeverjük benne.
A tepsibe, amin a lapokat sütöttük, beletesszük az egész lapot,
rásimítjuk a forró krémet, majd rátesszük a felszeletelt lapot.
Pár órára hűtőbe tesszük, majd a felszeletelt tészta mentén felvágjuk és porcukorral megszórva tálaljuk.

Notebookok,

S Z U D O K U

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók

Festő,
ügyes kezek,
szép falak!
Tel.:
0905 365 661

eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
Szoftveres
karbantartás
*
*

Horgászbotok javítása:

0950 591 112

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

e-shop: www.privlačuj.sk
Szobafestést,
Eladó Keszegfalván
mázolást, lakásfel- egy összkomfortos, 3-szobás családi ház
újítást vállalunk.
(150 m2),50 m2-es garázzsal
Tel.:
és 50 m2-es pincével.
0905 333 559
Tel.: 0907 789 807

Használt és öreg autók
likvidálása

NON-STOP

K A R AT E

TEL: 0919 183 225

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört
szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, a szomszédoknak,
a jó barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik január 13-án elkísérték utolsó útjára a szeretett édesanyát, nagymamát és dédnagymamát,

Kiss Irént
(született Boldizsár),

aki életének 84. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és részvétnyilvánításokat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK

Előttünk az arcod,
Szívünkben emléked,
Soha, amíg élünk,
Nem felejtünk téged.
Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk halálának
16. évfordulóján

Zuber Ferencre
(Gúta – Nagysziget).

Emlékét örökké őrzi felesége és családja.

A gútai karateegyesület decemberben ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját. Januártól a Corvin Harcművészeti Egyesület és Taiyo Karateklub hivatalosan is együtt indul a versenyeken, és már sikerekről is beszámolhatunk.

Siker a kassai emlékversenyen

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.

A kadétkorosztályban kumitében
a 70 kg-os súlycsoportban Bagita Dániel és az 57 kg-os súlycsoportban Horváth Christopher lett
bronzérmes. A jelenleg a besztercebányai Dukla egyesületében
tevékenykedő komáromi, de korábban Gútán edző Kósa Tamás
a kadétok kumite versenyága -57
kg-os súlycsoportjában ugyancsak bronzérmes lett.

Irány a bulgáriai Európa-bajnokság!

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

Az új év legjelentősebb karateversenyének minden bizonnyal
a kassai élsportoló, Michal Bozogáň tiszteletére január 21-én
megrendezett
emlékverseny
volt, amelyről a gútai karatékák sem hiányozhattak. Az
idén 10. alkalommal megrendezett nemzetközi versenyről
a gútaiak érmekkel térhettek
haza.

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

A két jóbarát, Bagita Dániel
és Jóba Attila ezekben a napokban már az Eb-re való
utolsó előkészületi edzéseknél tartanak korábbi sporttársukkal, Bogár Dominikával és a komáromi Kósa
Tamással, akik jelenleg a
besztercebányai Dukla egyesületének tagjai. Ők hárman
a szlovák válogatott tagjaként utazhatnak Bulgáriába.
A karate olimpiai sporttág
lett a 2020-as tokiói olimpiától, így akár az is előfordulhat, hogy Gútának a jövőben
lehet olimpikonja!

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

Taroltak a nagykesziek

Ismét parádés küzdelmeket hozott az FK Hetény rendezte R-MAX CUP. A küzdelemsorozatban a nagyszerű formában játszó FK Actív Nagykeszi legénysége bizonyult a legjobbnak, megelőzve magasabb bajnokságban szereplő konkurensei, Szentpétert és Ógyallát.
– Nem indult zökkenőmentesen a torna, ugyanis Ekel fociszakosztályának vezetősége
úgy döntött, mégsem indul
a tornán és visszalépett. A
helyzetet Búcs mentette meg,
amely az utolsó pillanatban
utánpótlás csapatát indította
a tornán. Volt egy kis technikai hiba is, ugyanis egy
kis csúszással indult a torna,
mert a csarnok zárva volt érkezésünkkor – nyilatkozta.
A fagyos kezdés után viszont
a csapatok jobbnál
jobb küzdelmeket
csapata háromból kettőt nem Felső sor balról: Kršteňanský
produkáltak és a
értékesített – folytatta a tájé- Zdenko (edző), Illéš Tomáš,
szépszámú közönkoztatást Mihalička Róbert, Hronec Branislav, Bazinský
ség lüktető, olykor paaz FK Actív Nagykeszi klub- Miroslav, Cseh Krisztián,
rázs hangulatú, de sportszerű elnöke.
Olajos Sándor, Csicsó Sánjátékot látott.
Az A csoport eredményei: dor, Balogh Attila (alelnök),
– A járási őszi bajnok jó for- Hetény – Dunamocs 3:0, Hi- Mihalička Róbert (elnök).
mában érkezett a tornára, hi- daskürt – Ógyalla 1:3, Hetény Alsó sor balról: Balogh Vinszen magabiztosan menetelt a – Ógyalla 1:1, Hidaskürt – Du- ce (klubtitkár), Rigó Gyula,
döntőig és csupán Szentpéter namocs 2:0, Hetény – Hidaskürt Inczédi Máté, Kiss Péter,
tudta megnehezíteni dolgát 1:3, Ógyalla – Dunamocs 3:0.
Poldauf Richard, Horváth
épp a döntőben, ahol gól nél- 1. Ógyalla * 2. Hidaskürt * 3. Lajos.
küli döntetlen után hatméte- Hetény * 4. Dunamocs.
res rúgásokra került sor. Kis
péter 2:0, Marcelháza – FK
A B csoport eredményei:
szerencsével, de az FK Actív Marcelháza – Szentpéter 0:3, Actív Nagykeszi 1:3, Búcs –
Nagykeszi csapata 100%-os Búcs – FK Actív Nagykeszi Szentpéter 0:6.
büntető kihasználásával torna- 1:8, Marcelháza – Búcs 3:0, 1. FK Actív Nagykeszi * 2.
győztes lett, mivel Szentpéter FK Actív Nagykeszi – Szent- Szentpéter * 3. Marcelháza *
4. Búcs.
V. liga – tavaszi menetrend
Elődöntők
FK Actív Nagykeszi – Hidas16. forduló, március 12, 14.30-kor
kürt 4:0 * Szentpéter – Ógyalla
Hetény – Ógyalla * Óbars (Starý Tekov) – Marcelháza *
1:0 * 3. helyért: Hidaskürt –
Naszvad – Zselíz * Garamkovácsi (Kozárovce) – Ekel *
Ógyalla 0:3 * Döntő: FK Actív
17. forduló, március 19-én, 15 órakor
Nagykeszi – Szentpéter 0:0 (6
Nagysalló (Tekovské Lužany) – Hetény * Ógyalla – Gyam – 3:1).
rak (Kmeťovo) * Marcelháza – Zsitvabesenyő (Bešeňov)
Végső sorrend:
* Naszvad - Komját * Ekel – Nagygyöröd *
1. FK Actív Nagykeszi * 2.
18. forduló, március 26-án, 15 órakor
Szentpéter * 3. Ógyalla * 4. HiHetény – Bellegszencse (Podhájska) * Szalka – Marceldaskürt * 5. Hetény * 6. Marcelháza * 7. Dunamocs * 8. Búcs.
háza * Komját – Ógyalla * Garamkovácsi – Naszvad *
Egyéni díjazottak:
Óbars – Ekel *
A legjobb kapus: Bilko Viliam
19. forduló, április 2-án, 15.30-kor
Szentpéter * A torna gólkiráNagysalló – Ógyalla * Marcelháza – Hetény * Ekel –
lya: Horváth Lajos FK Actív
Zsitvabesenyő * Naszvad – Nagygyöröd *
Nagykeszi.
20. forduló, április 9-én, 15.30-kor
Foto: Švarba Ferenc

Hetény – Hontfüzesgíarmat * Gyarak – Marcelháza *
Ógyalla – Bellegszencse * Óbars – Naszvad * Szalka –
Ekel *
21. forduló, április 16-án, 16 órakor
Ekel – Hetény * Marcelháza – Ógyalla * Naszvad – Zsitvabesenyő *
22. forduló, április 23-án, 16:00 órakor
Nagysalló – Marcelháza * Ógyalla – Hontfüzesgyarmat
* Gyarak – Ekel * Hetény – Zselíz * Szalka – Naszvad *
23. forduló, április 30-án, 16 órakor
Ekel – Ógyalla * Marcelháza – Bellegszencse * Naszvad
– Hetény *
24. forduló, május 7-én, 16.30-kor
Komját – Marcelháza * Ógyalla – Zselíz * Nagysalló –
Ekel * Hetény – Garamkovácsi * Gyarak – Naszvad *
25. forduló, május 14-én, 16.30-kor
Hontfüzesgyarmat – Marcelháza * Ekel – Bellegszencse
* Naszvad – Ógyalla * Nagygyöröd – Hetény *
26. forduló, május 21-én, 17 órakor
Hetény – Nagysalló * Ógyalla – Garamkovácsi * Nagysalló – Naszvad * Marcelháza – Ekel *
27. forduló, május 28-án, 17 órakor
Nagygyöröd – Ógyalla * Zsitvabesenyő – Hetény * Zselíz – Marcelháza * Ekel – Hontfüzesgyarmat * Naszvad
– Bellegszencse *
28. forduló, június 4-én, 17 órakor
Hetény – Szalka * Ógyalla – Óbars * Marcelháza – Naszvad * Komját – Ekel *
29. forduló, június 11-én, 17 órakor
Zsitvabesenyő – Ógyalla * Hetény – Komját * Garamkovácsi – Marcelháza * Zselíz – Ekel * Naszvad – Hontfüzesgyarmat *
30. forduló június 18-án, 17 órakor
Gyarak – Hetény * Ógyalla – Szalka * Ekel – Naszvad *
Marcelháza – Gyarak *

Előkészületi
mérkőzések
A dél-komáromi műfüves
pályán tartotta meg idei első
felkészítő mérkőzését a komáromi Spartak III. osztályú
felnőtt csapata. Ellenfele, a
IV. osztályos Ímely csapata
ellen fölényes, 7:1-es győzelmet aratott. Komárom góllövői: Haša 4, Szénási, Štvrtníček és Czingel 1-1 * Az U
19-es komáromi csapat Párkánnyal mérte össze erejét és
a két Duna-parti csapat közül
a komáromiak 3:1 arányú
győzelmet arattak * Nem volt
szerencséje az U 17-es komáromi csapatának, amikor Pozsony-Récse utánpótlásával
játszott előkészüleeti mérkőzést. A pozsonyiak 6:0-ás
győzelmet arattak * Ugyanezen a napon egy mindvégig
kiegyensúlyozott mérkőzésen 4:4-es döntetlent harcolt
ki a komáromi U 15-ös válogatott a récsei diákcsapattal
* Az őszi idény elején sok
jó játékosától megfosztott
gútai csapat a III. osztályú
vágsellyeiek pályáján 3:0-ás
vereséget szenvedett a hazai
csapattól * KVSE Komárom
– Naszvad 9:0 * Szentpéter
– Hetény 3:0 * Marcelháza
– Nagymegyer 0:0 * KFC
– Ímely 7:1 * Ógyalla – Udvard 5:2 * KFC U19 – Ekel
1:3 * Nagyigmánd – Naszvad
3:3 *

Komáromi városi
kispályás fociliga
X. forduló

ANTIGÉN – Team TechniCAD
1:4 (0:1) * BARRACUDA – U
20 3:0 (1:0) * RUTIN ANAPLAST – AUREUS 14:3 (6:1) *
BLUE DIAMONDS – BAURING CITY 3:5 (2:3) * AMFORA – CSODA BAL 9:2 (3:2)
A városi bajnokság 11. fordulójára január 29-én kerül sor.

Jégkorong
Nemzetközi torna

BK Inter Pozsony – MBK Rieker COM-therm Komárom
90 : 89 (46:45 * 21:22; 25:23; 21:27; 23:17)

Annak ellenére, hogy a komáromiak mindenképpen győzni
szerettek volna a tabella ezüstérmese ellen, sok hibát vétettek.
Elsősorban megfeledkeztek arról, hogy illett volna bevásárolniuk fekete szemüvegből és fehér botból, hiszen a játékvezetők nyugodtan használhatták volna a vakok és gyengénlátók
eszközeit. Tevékenységük egyértelműen a hazaiak győzelmét
segítettek elő.
Mintegy 1 100 néző előtt a is elismerte, hogy továbbra is
komáromi kosarasok jól in- problémát jelentenek a pontos
dítottak és csaknem negyven átadások. Viszont biztos, hogy
percen át enyhe pályafölé- a komáromiak hatalmas össz
nyük volt annak ellenére, hogy pontosítással olyan játékot
egyik meghatározó játékosuk, mutattak be, amelyet a negyed
Vuk Djordjevič hétfői sérülé- végén még a fanyalgó pozsose miatt nem lépett pályára. nyiak is megtapsoltak.
Az első negyedben hatalmas A negyedik negyed drámai

küzdelem alakult ki, hiszen az
első percekben a komáromiak
átvették a vezetést. A pozsonyi
csapat azonban lassan fordítani tudott, ám a lefújáskor még
egypontos hátrányuk volt. A
második negyedben folytatódott a macska-egér harc, a
komáromiak tartották az iramot, ám sok esetben komoly
problémát jelentett a pontos
átadás, aminek következtében
a pozsonyiak vívtak ki maguknak vezetést. A félidő végéig a
komáromi csapat maradt le egy
ponttal.
A harmadik negyedben nem
lehetett panasz a komáromiak
játékára, pedig a pozsonyiak
nem egyszer alkalmaztak szabályellenes védekezést, ezeket
azonban a játékvezetők – közismert okok miatt – nem vették
észre. Siniša Bilič, a komáromiak csapatkapitánya vezetésével parádés játékot mutattak
be a Duna-partiak. A csapatkapitány elöl járt jó példával is,
hiszen a játék során 16 alkalommal talált a hálóba, nyolc
felugrást és öt sikeres átadást
is produkált. Azt azonban ő

fordulatot hozott. A kivívott
komáromi fölény fokozatosan
csökkent, a pálya „legaktívabbjai” ismét a játékvezetők
lettek annak ellenére, hogy a
komáromiak érezhetően jobbak voltak. A találkozó utolsó
perceiben az Inter már érezte
a játékvezetők „háttértámogatását” és a komáromiak is
egyre idegesebben játszottak, sok volt a feleslegesen
elveszített labda is. A korábbi komáromi játékos, Marek
Kozlík elsősorban Cobb védelmére összpontosított. A
dráma az utolsó percben érte
el csúcspontját, amikor a pozsonyiak hárompontos dobásukkal, egypontos előnnyel
zárták a találkozót.
Komárom legjobbjai: Halada
19, Bilič 16, Langston, Bojanovský, Cobb 13, Vido 12
Kuffa 3 pont.

Január 21-én, szombaton került megrendezésre az idei nyílt
Lapzárta után, szerdán lép
pályás nemzetközi jégkorongtorna. Az esemény a városi műismét pályára a komáromi
jégpályán zajlott igen kellemes, napfényes időben.
csapat, amikor a tabella első
A szervezés folyamán 4 csapat- 4. THL Tatabánya (3 pont). A
helyén álló
tal számoltak, így a szervezők- torna legjobb játékosa a přerovi
KB Kassa
nek igyekezniük kellett, hogy csapatból Preč Miloš lett. -fuiszcsapatát fogadják.
minden folyamatosan működjön. A mérkőzések már reggel
8.30-kor elkezdődtek. Minden
Spartak Komárom – VKP Nyitra 1:3 (-23,-19,24,-22)
csapat megmérkőzött egymással, s az így kialakult eredmé- Nem vallottak szégyent még a tiak, ám a vendégek fölénye de 22:22-nél a nyitraiak nem
nyek alapján született meg a vereség ellenére sem a komá- érezhető volt. A harmadik szett kegyelmeztek, és szép lassan
végeredmény. A szervezők a romi röplabdások, hiszen a baj- okkal lelkesítette fel a komáro- elhúztak, megérdemelt győzelmeghívott csapatok ellátását is nokság éllovasával szemben is mi szurkolókat, hiszen a hazai met aratva. A találkozó különbiztosították frissítőkkel, pogá- derekasan helytálltak. Az első csapat enyhe pályafölénnyel legessége volt a komáromi csacsával, gyümölccsel, valamint percekben némi előnyt harcol- játszott és végül 26:24-es ered- patszellem, amely végigkísérte
a torna végeztével egy nagyon tak ki a komáromiak, ez azon- ménnyel zárta, ami felvetette a mérkőzést. Palgut Miroslav
finom vacsorával, amely után ban idővel kiegyenlítődött és annak lehetőségét is, hogy akár edző gárdájának, amely a takerült sor a torna kiértékelésére. átvették a vezetést a nyitraiak. a negyedik játszmában dön- bella 5. helyén áll, nem kellett
A megmérettetésen a komáro- A második szettben is igyekez- tetlen érjenek el. Sokáig fej- szégyenkeznie a pályán történmi HK Komárom, az ógyallai tek lépést tartani a Duna-par- fej mellett haladt a két csapat, tekért.
PAPAGAY´S Hurbanovo), a
Szeniorok a pályán
magyarországi THL Tatabánya
és a csehországi JAMAJKA Lassan már hagyománnyá válik, hogy azok a Labdaszedők-SVB találkozón 2:0-ás eredmény
Přerov lépett jégre. Az elért lelkes röplabdások, akik lényegében megala- született, míg az 5. helyért az Old Stars – Team
eredmények alapján az ógyal- pozták a komáromi röplabdasport sikereit, Ninja küzdött, ahol 2:0-ás eredmény született.
A találkozó végső sorrendje: 1. Čaptoši, 2. Érlai papagájoknak (PAPAGAY´S vidám óévbúcsúztató tornát rendeznek.
Hurbanovo) sikerült a legtöbb Tavaly, az év utolsó napjaiban hét csapat rész- sekújvár, 3. Labdaszedők, 4. SZVB, 5. Old Star,
pontot begyűjteniük. A csapatok vételével a komáromi Határőr Utcai Alapiskola 6. Team Ninja, 7. Hadd Abba. A győztes csapat
tornatermében került sor a tornára, ahol jó han- tagjai: Kokyová Žaneta, Rudyová Silvia, Alfölösszesen 43 gólt szereztek.
di Károly, Bitter Kornél, Németh Szabolcs, Né
A torna végeredménye: 1. gulatú, izgalmas mérkőzéseket játszottak.
meth Zsolt és Jantošik Daniel. A csapatok tagjai
PAPAGAY´S Hurbanovo (8 Eredmények:
pont), 2. JAMAJKA Přerov (4 A döntőben a Čaptoši – Érsekújvár összecsa- a találkozón azonnal jelezték, hogy az idei évbúpont), 3. HK Komárom (3 pont), páson 2:1-es győzelem született, a 3. helyért a csúztatón is szeretnének részt venni.
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